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قى!ر.الاالإمق

الايالر!هـى

اليهوديةثىوردبماومقارئثه

والمسيحية

ادعدإ
السمبععبدالسيدأساهة/إدكتور

الازهرجامعة-بالقاهرةوالقلألونالشريعةكلمة

الجرير!(لجامكة!ار
سوتير-الأزارمطةثما!م38..،

.3لم،9.ه!8،:مص830108،-93+86،ت-)
لن:أ!هه!!!ط!مه!
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اللهكتابمنأل!أر

الرحيمالرحمناللمةبسم

أذآعوأالخؤه!اوالآهيقهقأمزجاءفنم)وإذآ:تعالىقال-أ

.83أيهالنساءسوره(....ب!

اوئثكيظنمإبفانفميالبسوأولغآمئوأ)أئذين:تعالىوفال-2

.(ههدد!دوهمالاهألهم

.82آيةالأن!مسورة

(خؤففنؤافقهمجوبمهناطعفهم)اتذي:تعالىوقالط-3

.4آيةقريشسورة
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المطهرةالسنةمنأنوار

نعمتانوالعافيةالأمن):!هاللهرسولقد:!العباسابنعن-ا

.(الناسمنكئيرفبهمامغبون

منبابفى928ص!ا.جللهيث!الفوائدومنبعالزوائدمحمع

r،44ص11جللطبرانىالكبدرالمعجم،أمنامجافىاصبح

اصجايضأللطبرانىالأوسطالمعجم12231،رقمحديث

631.رقمحللث891

اسألكإنى)اللهم:يقولكان!أنهالصامتبنعبادةعن-2

.(والعفافوالغنىوالشكروالصبرؤالإلمانالأمن

حديث،25ص6جالكوفىشدبةأبىلابنشيبةابىابنمصنف

--..59192رقم

النبىعنابيهعنالأنصارىمحصنبنالنهجم!دبنسلمةعن-3

طعامعندهجسدهفىمعافىسربهفىأمنااصبحهن):قال!

.(اللنيالهحلز!فكأنمالومه

فىوالئرمذى،003رقمحديث311صللبخارىالمفردالأدب

.للبخارىواللفظ،2346ردمحديث574ص4جسننه
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البحث:فىالمن!ج

الأمنعرضفىنبداانالتارلخلةللأسبدلةووفقأالطبدحىمن

الأمنانبماولكن،الإسلامثمالمسيحيةثماليهوديةفىالاجتماعى

والمسيحلة،اليهوديةمنأكثرالاسلامفىالظهورواضحالاجئماعى

وهماالتشريعلمصدرىسيمالاواضحأعلميأإعجازأذلكلعدبما

وبدأتوالتاريخى،الزمنىالترثيبهذاتركثلذا،والسنةالقرأن

الأمنشأقفىوردبماذلكبعدنكرتثمالإسلامفىالاجتماعىبالأمن

والمسيحية.اليهوليةفىالاجلماسكى.
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الب!ثافتتاثية

المق!مة.5

البحلظ+خطة.
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الرحيمالرحمناللةبسم

تقديم:

سلطانك.وعظيموجهكلجل!ينبغىكمأ.ربنايالكحمدا

آلهوعلىمحمدس!لنأ.اجمعينالخلقاشرفعلىوسلا!اوصلاة

اجمعين.وصحبه

..بعدأما

فىالأساسيهالعوامكمنالاجتماعىالأمنأنههفمكلاممافإنه5

بصنتكنالاجئماعىايأمنهذاوفيون،معأوالأمةالفردحلاة

ظاهرها.هنلناخيرالآرض

ولاتعدلاالتىالإنسانعلىولعالىلباركاللهنعممننعمةهـفألأمن

فبفضلتخمئوفا()1(لأالقهنجغفةتصؤأ)ؤإنئعالى،.فالنحصى

صحدح.والعكسواسد!رارأمنفىالإنسانيعيشالنعمةهذه

أنهمأ!لجدالمصهرهوالسثةالكرلمالفرآننصوصلسئالرئومن!

ثلاثه،محاورذاتمتكأملة!ملةنظريةأوجامعهمنظومةوضعا

الأمةلهذهالاجدماعىايأمنحىبممتضاهاوعملبهااخذان

يمكنالئلائهالمحاورهذه،فل!وإلا،وسعادهرخاءفىوعاشت

الأجتماعى.الأمنبأصولشممدتها

فى:الثلائةالمحاورهذهوثحجلى5

الرذائل.عنشخلواوانبالفضائلالمجتمعأفراديتحتىأدق-ا
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طريىعنسيمالأالمجلمع(فرادبينالاجتماعىالثكافليعمأن-2

نلك.بعدسنتحثوكماالشرعيهالالنوا!منوضكيرهاالزكاة

شرعلةعنالخارجينالمجتمعلأفرادالعالابيهالتشريعاثبسن-3

الاجنماعى.الأهن

هذايجعلأل!الكريمالعرشربالعظيماللهاسألالنهايةوفى

ونعمالمولىفنعمجدمروبالإجابة!ديرإنهالكريملوجههخالصأالعمل

النصير.

الباحث
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الجثخطة

وخاتمة.فصولوخمسةلمهيدىفصلإلىالبحثهذافسمتقد

قيه:فذكر!:التمهيدى!فصلاها

والسنةالكريمالفرأنفى)2(ودلاثلهالاجتماعىالأمنمفهوم

النبوية.

والثخلىبالفضانلالئحلىإلىودعونهاالسماويةالأديان:الأولالالصل

الاجلمأعى.الآمننشرإلىمؤدىكطرلقالرذائلعن

المج!مع.افرادبينالاجلماعىالأمنلحم!قعوامل:الئالى!فصل

الأجئماعى.الأمنلتحقيقالتتفيدتيةالوسائل:الثال!ثالفصل

وسائله.ولدفيذالاجتماعىالأمنعواملئحقيقنئائج:يرابعالفصل

الأمنلحمايهالعفاببةالتمئمريعاتلسنالسماويةالأديان:الخامسالفصل

الاجئماعى.

البحث.هذانناثجفيهاونكرت:الخانمة
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التم!يد

ال!دلإئلهألاجقما!الأ!ن!!

التبويةواليعنةاالكويمأل!رآفي!أ
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للى:هاالنمهدهذافىنذكرسوف

الاجتماعى.ا!أمنمفهوم:اولأ

الكرلم..المرآنفىومشتمالهالأمنلفظ:ئانيأ

النبوية.السنهفىومشتقاتهالأمنلفظ:ئالئأ

.أجملناههاذلكبعدونوضح

الاجتماعى:الأهنهفهوم:اولأ

وفهم،امنبابمنوهو،الخوفضد:لغةالميمبسكونالأهن

ىأالآمنومنه،نفسهعلىللامنالمسئجيراى:الميمبكسروالأمن

)3(.الخالفغير

فقدولذا،اللغوىالمعنىعنالاصطلاحىالمعنىيخلكفلم:واصطأ

الزمانفىمكروهثوقععدم):بانهالجرجانىالإمامعرفه

فىإلايكونولاالذعرهو:)القرطبىالإمامعرفهكماالآتى()"(،والخوف

وعنمالاسئقرارهو):بانهللضأالأمنئعريفيمكنئغومن(()المستقبل

.الأضدادألفاما.منالأمنإذ،الخوف

حديث-ثعبيروهوإضافى-مركبكلفظالاجتصعىالأمناما.

أمنةاجنماعدةحياةويحياالفرديطف!ان:بأنهنعريفههمكن

وقنهوضهلعيشالذىومكانهورزمهنفعمهعل!مستقرةمطمئنة

يعول.

الكريم:القرأنفىومشتقلالهالأمنلفظ:ثلأليأ

آمنه،،أمنا،لامن،أمن:وهىومفمتقائهالأمنلفظوردودد

(منة،،مامنهامنا،،نطمئن،مطمئنة،أمنتم،امنون،أمنين،أمنهم

يلى:كماونلك.مرةواربعونتسع،الأمين،لمنلكمأمنك!،
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:مراثئلف11"الأمنبلفظ.

وكؤبهأذاعوأأنخوفأوالاهقهقأهزفم!3جا)ؤإذآ:ثعالىقال-ا

لمشدنيطوتهئذبننغلقةمتهنماةهزااو!لىؤإنىالزسئوليإتىزذوه

!ليلأ()6(إلأالمئئيظانلائبغتغوزخمطعليئنمالف!قضلىوكؤلامتهنم

العملامعلدهإبراهيمسددنابينالحواروقانعحاكيالعالىوفال،2-3

لكصنامعبالتهعدمعنبالأذىلهمثهديدهمبسببقومهوبلن

ماأخاف)وكنف:بالآمنالأحقهوبانهالسلامعل!هوبىده

عليفنمبهيئزلأننمهاباللهيشركنمأئكنمتخافنواةأشركتغ

امتوأأئذينتعنمويطكنئغإنيالأهق(خقانقريقيققأفيسنطاتا

.)7(فهغدون(وهما!مقنغئمأو"نثكيظنمإلحم!تفملليسوأنمنم5

:هراتست+ياهن،!اهنبلفظ5

و!نمتجم!!أ!اسنايأتعفنم.أنففرىأهلىلعالى:)أفأمنلمحال--49

ؤفنمضخىبأسناتهلتفنمانانقرىاهلىامنأؤتأثمونة

ال!ؤمالأالقههنزنأفنقلذاللهقكزأفامنوألفغئون.

اواللةعذابفنغايفببةئةندهمأناقامنؤا)،اثخاشرولقأ)8(

.)9((!شصود!لآؤهمنجقةالشاعةتاتهم

بهئمأللهيخمسفانالشئثابقتزوأانذبن)يفامن:ايضأودوله

.).آ((يشغزولقلآخنثهنفظأبئي!ييهئمأؤالأزضى
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:مراتلنمت"!آمنابلفظ.

ؤاززقآهتانجفذافذآانجنىزبئإيزاهبمقال)ؤإذ:نعالى-كال01

كفزؤهنقالالآخروانمؤميالئهمنهماقنمنالثمزأتمناهتة

.)؟1((أنفصبلرونجنسالثارغذآبإتىأضنطزهقبهدلأئثمفامغعة

آتث)فيه:الحرامالمسجدداخلالأمنمقررأئعالىوقالأ-ا

جبئالئابعلىوكلنل!امتاكالطذخفةؤفنإبزاهغفقائمنجئنات

غنغغالتهفإتأكفزؤقنشبيلأإتنيماااسنتطاغقنأنبتن!

.)12((العانمق

امتاأنبنذهذآانجغذزبئإيزآهحلمحال)وإذ:ئعالىو!الا-2

.)13((الأممنامئعذانؤببهتىؤاجئببى

ازضناهنننخطففعدأنهدىنتيعابن)ؤقالوا:نعالىوولا-3

منرزقاثنىءكذثمزلتإننهيجبىآمتاحرهأئهنمنمكنأوكنم

.)14((يغلفولمننافئرفنمونم!نندسئا

الثاسويئخطفأمتاحزهاجعفناأثايزؤا)أولنم:ئعالىوفال-14

(1()يكفرونالنهؤبنغف!اقلهانباطلإ.يومنولطخو"بهنمم!ق

اققنعفئتانخفونقلااياتنافىلنحذود!أئذين)ان:ئعالىوفال-15

شنئنمهااغطواأنقياهةيؤنمآمتايآقيهقامخيزالئارفيينقى

.)16((نجصيزتغمئونيفا!ئة
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:هرات!ثمطمنن!،مطمننة،*آهنةبلفظ5

يأتبهافطمبئةاهنةكا.ن!تفزيةمكلأاللة)وفنزبئ:لعألىاحمالا-68

لباساللهقاذاففاالفهب!نعمقكفرتمفانكلفنر!ارزكها

.)13((يضنغول!وللوأيماوأنخؤفأنخوع

.)18((با!يفانفطمبنوقالبه!كرههن)إ!:نعالىوفال

:واحدةهره،آمنهم"بلفظ.

فناطعقهم)أئذي:لقريشالإمننعمةسكنحاكلياتعالىوفالا-9

.)91((خؤففنوآهنفمجوبم

:هراتثملألى!أمنيق!بلفظ.

ابواهدخلعندماالسلامعليهيوسفسيلناعنحكايةئعالىقد02-

يثناءإنهمنزاذخفوألفم:)وفالقائا*مصرإلىوإخولهعليه

.أمفبن()02(الفه

وعثم-السلامعليهموسىلسيدناالأمننعمةمانحاتعالىوقال-21

والثعبيركببرةحيةإلىمعجزتهوهىالعصااندحبمنخوفه

وكىنجانكأئهاتفزرآهاقففاغصناكأنق)وان:بالجانعنها

()21(ف!هنينمنإئكلخفولاأقبليموشىبايصبئوكلغمذلزا

يسيرون!انواحشماالأمنبنعمةدريشعلىممتتائعالىوقال-22

)22(.(أمنينوائاهانيابىفيفا)سيروابقولهالعرببلادفى
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)دخئوها:خوفبا*الجنهاهلدخولحقفىلغالىكال-23-24

البنهمنالخروجبعدمطصأنهم!ولذا،)33((اهيى!مل!

945(يمخزج!هنقاكل)ؤتا:ثعالىئ! )Yفهمثغومن

!فذنجيفا)يذ!ن:تعالىئالولمانلمنفىالجنهبمح.يعمئعون

.2e)(أمنينفلبفة

فومثمودوهمبامانالحجراصح!نحتحقفىتعالىوقأل-25

()26(ابنين!وتاف!ن!هبن!بتون)وكئوأالسلمعلبهصالحسيلنا

)(لمتزفودظثمود:قومهمعصالحسبدناحدلثحىفىئعالىوقال-26

.)27((آمنبنهاهئاهافي

بدخولاياهومبشرا!النبىرؤلةصلىمقررألعالىوقد-27

دبلالرؤلةهذهحدوثمنبالرغمفيهوالأمانالحرامالمسجد

أنقشجذنتذخفنيانحقالزؤيازسوتةالفهمنذق)لقذ:مكةفئح

ناوفقمثرينرووشكنممحئمينآمنينالفةشاءانأنخزانم

.A(2()قريبا!دخاذبكدونهبنقجنىتطفواننمهاقعلنمتخافول!

+امنولمن*مرسن:.للفظ

قنةبالخسنةجأء)هن:الجنةفىال!ؤمنينأمنفىثعالىفال-28

.)92((آمتون!ومنذفزنجهبنؤهمهتهاخفز

فيلمنقىجمندتاتقزئئغلهاثتبىاونمائكموكااهؤأئننم)وها:نعالىوفال92-

بفأ-غمفواالفنضنجزاءنفنمفاو"لنكصمالخاؤغملآهنهقإئا

)03((آمتونفؤقاتفيؤهنم
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:هرا!(ربع+امنتم"بلفظ.

محتفئغئزسيذأؤانبزفيلبئبئنم.يخممبفان)أقامنئغلعالى!ال:03-31

تازةفيهيعذكغأن(منتع!(نم)68(ؤبيلأنئنمتجدوألآئغخامب!نا

تجذوأ!ئغكقزتنميبفاقيونفئمالررتجفنقامبفاعليئغقيزنمبذاخزى

)31((ثييغايهعففدافى

بكغيخسفأنالشماءفىفن)(أمنتم:تعالى:وقال3233-

يزسلأنالشفاءفيهقأهنتمانم161(لموزهىقإذآالأزض

.)32((نذيركقفقسنعنفولمنحاصناعفبفنم

:هراتاربع+تطمنن*بلفظ.

ومدهمبدرفىالفؤمنيننصر+جعلحقفىتعالىقال-3435-

إلآاللةنجعلوهآ):لنصرلهمالاطمنناقبابمنبالملالمكة

الثهغدفنإلااننضزوهأبةفالونجفمونتططننفمئشزئ

ئمثنرىإلاالتهنج!وها):أبضأوقال،الخ!ح()33(الؤيز

اللةإنالتهعندفنإلاالنصرومآبهدلولهنمبهونتطمبنلفم

)"3((خ!دنم!يز

فئوئهمونطمبنأهدوأ)أئذين:الذاكرينحقفىتعالىثال36-37

.3()(أنفكوبتظمئنالئهبذنجرالآالن!بإفر
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:واحدةمره"هاهنه11بلفظ.

ولوحئىالأمالتيطلباىيستجيرلمنالأمانفارضا:تعالىف!38-

يشمغخئىقاجزهاستجارفئأنممثنرجمينفناخذ)والمطمشركأكان

.)36((!يعلمونقونميأئفنمذلكهامتةابالقهثئمالنهكحم

منهما:لكلواحدةمرة!اهنتكم،آمنكم"بلفظ.

علىالسئحعليهلعفوبسيدناامانمحبمفى:تعالىقال-9304-

اةإعلنهآمتئغهل)قال:اخوتهمعالسلامعليهلوسفسدلناابنه

أزخئموفؤخافظاخيزقالفهفبممنأنجيبماعفىامنتكنمكما

.)37((الزاجمين

"امنا!هرئين:.بلفظ

منؤ!ئخذوأؤامئأئلئاسبىمثابةأنبنفنجعفتا)وإذ:تعالىلمحال-41

طفزاأنؤإسنماعيذإبزاهينمإنىؤغهدئاهصئىإبزاهيغهفام

.38(آ(الشجودوالركعؤأنعابفينبلطانفدننجميي

المثابخاتؤغمبوامنئبئأمدواائذ!نالنه)وغذ:لعالىوقال-42

ولمقكننفبيههغمنائذجمقالمنتخلفكقاانأزضيفيتيمنتخيقثهم

امفخؤفهغقيفنوكلئبتكئهملفغازتفتىفذيديينفملهنم

فخقاو"ننكنفذبظففزؤمنيثنيئايىيئثنربولقتايفلوتيى

.)93((ففاشفون
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43-

4؟-

!اهنه+مرللن:بفظ

ألزلأئغ:الصحابةحقفىامانالنومجعلفىتعالى!ال

فذؤط!نجفةهئكغطأنقةئغاسئابغشى(ممةانقئمبصهقعفينبم

ه!ي!ولولظأنجأهبيةظنغيزاخ!يالقهنظثول!ألفممئهنماففنهغ

ئفممبل!.فىلخقوي!بفإكتهالأهزاقفيشيءمنالأهزهنئنا

قتفتاهاشىغالأفرمبنتتاتجاننؤيقولونتذيبذونلآها

إنىأنفنلعليهمكتببأئدينلبززئيوتئنمفىكنتنمثؤكلهافدا

فلوبكنمفيهاوكليمخص!مئدوبىكنمفىهاالفهوكليبلبهيمضاجعهنم

.المثذور()."(يذاتعبهخؤالئة

فنعكيفمويئزلأمئةأمتةالئفامىيقثئيكع!)إذ:نعالىوق!

وكليزيطالمثئدظانبىنجز!كغويذهبئيهئيط!رجممهاءالشقاء

.(ث)1(الأقدامب!ؤ!ثئتفلويكنمغى

:واحدةمرة"مطمئنين5بلفظ.

مطمئنينيقمثئونهبتةالأزضفىكآننوفى):تعالىفال5؟-

)42(.(زسنولأهككأالسفاغفنعليهئمننزلنأ

هرات:اربع!الأمين*بلفظ.

!روخيبما)نز":بالأمينجبريلسيدناوصفحقفىتعالى-قك46

.)43((اناهبن
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يذجمندقؤةذي191(كريبمزسوليلقولأ)نه:لعالىوفال47-

)44(!امينئئممطابم2،!.ف!ينانؤش

سيدناابنهلسانعلي!موسىسيدنامالحأئعالىوفك-48

انج!طياإخذافقا)قان!ت:والأمانهبالموةووصفه!شعلبا

(")(فام!نأنقبىئيشتأنجزتهف!خفزإناسنتاجزه

)ؤالئينذلك:علىمدسماآمنبلدمكة.وانهاحقفىتعالىقال94-

(ى(46)3((أنأمينإفبفدؤهذا{Y}سبيندنوطوبى1(}ؤالزيئون

.المامونالآما

ألنلهوية:السنةفىوهفمنقلالهالآهنلفظ:ئالثأ

الفرأنفىومشئفالهالأمنلفظحصرالم!عمرمنكانوإذا

الصعوبةهنإنهحدث،النبويةللسنهبالنسبهلخنلفالأمرفإن،الكريم

السنةمننماذجفقطهنانذكرفسوفثمومن،نلكحصربمكا،.،

ومشتقائه.الآمنبلفظالنبوية

نعمتانوالعافيةالأمن):!اللهرسولقال:مالعباسابنعن-ا

.)47((الناسمنكث!رضهمامغبون

الأمنأسألكإنىاللهم:يمولكانانهالصام!بنعبادةعن-2

)48(.والعفافوالغنىوالشكروالصبروالايمان

النبىعنابيهعنالأنصارىمحصنبنال!هعبيدبنسلمةعن-3

طعامعندهجسدهفىمعافىسربهفىأمنااصبحمن):قال!

)9"(.(اللنيالهحيزتفكانمايومه
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-9

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضى-الدرداءابىعن

فكانمالومهقوثعندهسربهفىأمنأبلنهفىمعافىاصبحمن)

.().(اللنيالهحيز!

رفاعهبنعبيدعنهرواهفلمال!حديوم!النبىدعاءومن

والأمنالعلةيومالنعيمأسألكإنىاللهم):قالأبلهعنالزرقى

منامنعتماوشرأعطي!داماسوءمنبكعائذأاللهمالخوفيوم

0000)1().

منفرغحينليلةيقول!ه)للهنبىسمعت:قكعباصاابنعن

دالبىبهائهدىعندكمنرحمةاسألكإنىاللهم):صلاف

اذاللخم....غائبتىبهاوتصلحشعثىبهاولالمامرىبهاوئجمع

لوموالجنهالوسكيديومالأمناسألكالرشيدوايأمرالشدالدالجبل

إنكبالعهودالموفينالسجودالركعالشهودالمقربينمعالخلود

.()2(ولودرحيم

)الله:ق!الهصرأىإذا!هاللهرسولكان:قالعمرابنعن

والإسكل.والسلامةوالأيمانباطأمنعلينااهلهاللهم،اكبر

.(()3الةوربكربناويرضىربنايحبلماوالنوفيق

وابللىفشكرأعطىمن):!الةرسولقال:قالسخبرةص

ال!هرسوللا:!الواسكتثمفغفروظلمفاستغفروظلمفصبر

.()4(مه!لونوهمالأمنلهماولنك:قال:ماله

النعبمعنيومئذلش!لئن)ئم:فولهفىاللهعبدعنالشعبىوعن

.()(والصحةالأمن:فل
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البحث)فلقاخةهوامش

الت!!ليدىوالفصل

.IAةأيالنحلسوره()1

لفطمهاوردالثى!نبويةوالأحاديث!قرآنيةالآياتحصراىبالدحلالعقصود)2(

كالإضلنة!دلاولهذهفتشملالاجثعاعىالأمننظريةاها،إجمالاومشتم!مهالائن

الخمسه.الالصولإلى

العلمة!مصرية.الهبلة،491ص4جللفيروزابادى!محبطالملموس:يرلجع3()

بنرتيمه:غى265صللرازىالمحاحمخند،ام089اهـ-4؟"عامئكناب

يمصر.والنشرلئطباعةلوبىالتراثدار،خاطرمحمودالسيد

للتراثالرياندار،الإبب!ى)يراهيم/تحقيغ،ههصللجرمانىالم!يفك)4(

يمصر.

368صاجالقرطهىبتالسيروالمسىللقرطبىالقرانلأحكاملهجاهع:يراجع)5(

اهـ.37.عام!ثاكية!طبعةبمصر-الشعيال!ردونىلهدارالطيمعدتحف!/لحمد

.83أيةالنشاء)6(سورة

.8281،الآيم!الأسطمسورة)7(

.9-799الآ!كالأصافسورة)8(

.7i.أيةيوسفسورة)9(

.45أية!نحلممورة1()0

.26iأيةاللقرةسووة(11)

.7iأيةعمر)نالسورة)12(

.35أيةاوراهمسورة)13(

.57أية!قصصسورةا()!ا

.67آيةالفكيوتسورة)15(

.04آيةصملثسورة)16(

(7I)211آيةالنحلسورة.

.651أيةمن!نحلسورة(1)8

.4آيةفريشسورة(1)9
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سورة
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سورة

سورة

.99الآيهيوسف

.31أيةالقصص

.4118سها

دا.6؟يةثححر

.48أيةالحعر

.55أيةالدخك

Y.8ةأيالحعر

ا.'!tأيةاءالشص

.27آيةالفتح

.98أ!ة!نمل

.237يةسهأ

.،6896الآيتانالاممراء

.1718،يلآتالملل!

.ا!6أيةعمرلنال

.01أيةالأط!

.28أية!رعد

.6أيه!نوكة

.46أيةيوسف

.521آيةالبفرة

.55ة4T!نور

.54lعرلن؟ل

.I%يةأاذلن!

.59أيةالاسراء

.؟9؟llثضصاء

.r1-91الآي!المكدير

.26ايه!قصص

.3-اشأالآي!!مى
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معافىاصحمنيابفى928ص1.جللهينمىالفواومن!هعالزو!يدهجمع)47(

حديث434،صااج6لىللطر!كير!معكل،كالفاهرةللتراثالرياندار؟هنا،

والحكم-الطوم-هكتيهةالسلفىالمجيدجمد/حمد!تحقيى،12231رفم

للطبرأصالأوسطالععبم،اماهـ-544839عامالثالية!طبعة-!موصل

محمد،ينالتهصض!نطرق/نحفيى631احديثفم89صاجليفط

اهـ.15tعامالحرهيندار،الحسينىايراهممبنالمحسنجمد

9193،رقمحديث،25ص6جالكولىشيهةايىلاينشيهةابىا!نهصنف)48(

جمامالأولىالطمعة-!رياض-لرشدهكنهة"الحوتيوسفكمال/نحق!

اهـ.904

عمد!ؤلدهحعد:تحق!،003رقمحدث113صللبخلر!الممرداكي)94(

م9891هـ-ا904علمالثالثةالطهعة!رو--الاسلاميةالمشالردار،البقى

623رفمحدث574ص،جسننهفىوالثرهذى t،شاكرهحمديحعد:تحقيئ

.للبضرىوإللفط،تj!ر-وويىالنراثإحماءدار،وآخرون

معالر،أصبحهنسيفى،928ص1.جللهيثمىألالوأكدوهنهعهجمع.ف!ألده().

أهنا.

34صخارىل!المقردأخمى)51( rفمر.اى:كالعلةو!مريد،996رقمحديث!

2(o)ابنصحعح،،913رقمحليث482صجهطويلحليثهندترمذ،لخرثه

محمدد.:،تحق!9111رقمحث،165ص2ج!نيساورر!!كرلأيىخريمة

.07f,,1اهـ-093علم-!ررتالاسلاص!مكش،الأعلمىمصطفى

5()rص2جممننهقى!دردعىلخرجهV687رقمحدثI V!لحمد6رفو/نحف

فىحبكواكن،يبروت-وويى!كناليد)ر"الطمى!سعخالد،زهرلى

هؤمسة،الأرنؤوطشعب:فحقص،888رفمحليث171ص3جصحيحه

.ام399اهـ-41tعامدثثميةدطعة،بروت-الرسالة

35:رقمحديث؟38ص7ج،للط!رلض!لبير!معجم5()، 6 i iىا:مالهومفى

.82أيةالألعامسورةمن!حليثلىوالا!ة.ثزاءه

تحقيبى:،4615رقم914ص4جلايم!شعطلىاليهتىالاماملخرجه)55(

.!روت-مطمهة!كشدو-زغوللعميونى!سعدمحمد
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لأولاا!فم!ا0

و!!وت!ااعيال!اويةالأ!يأفأ

ن!!االق!ال!باال!أئلىالت!الىإالأ

ألو!ائ!

!إإ!!!ث!ال!

ا!
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والقسيم:تمهيد

بلىدع!فدانهأيجد)1(جمبعأالسماويةالآليانبتاملمنالط

بنلكواوصئتابل،عنهاللئخلىالرذاثلعنونهثبهأ،للدحلىالفضائل

الأمة،افرادبدنالاجتماعىالأمننشرإلىمجملهافىتؤدىوالتى

المجدمع.علىالأكبرالأثرولهأ

مبحثين:الىالفصلهذاإلى-تقسيميدعوناالذىالأمر

عنوالئخلىبالفضانلالتحلىإلىودعوثهالإسلا!:الأولالمبحث

الاجئماعى.الأهننشرألىهؤدىك!الرذ!ل

بالفضائلللتحلىودعولهماوالمسيحيةاليهوديه:!ئلأبى..المبحث

الأهنفشرإ!ىهؤدىكطرر!الرذالملعنوالتخلى

الاجنماعى.
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الأولىالمبحث

عنوالتنلىيالفضائلىالم!لىإكاوهموثهالإسلأء

الابتماخاالأمننيثرإدمؤهىثطريقالرةانلى

ابيهدعامااولدعاانهيجدالاسلامىالدلنفىينظرمنا!ق

الكيلفىوالوفاءالوالدينوبر،وئعالىسبحانهبالنهالاشراكعدمهو

-له،مريبأوالانسانذاثعلىكانولوالقولفىوالعللى،والملزان

والزنا،حق،وجهبغيرالنفسقل!عنونهى،بالعهبوالوفاء

وفول،والغرور،والتقتيروالدبذير،اليليمه!و(كلمنهوالاقنراب

الخ...الزور

الأمنفى.نشر!رذ!لبكنوالتخلىبالفضاثلالتحلىائر.

الاجئماعى:

فىا!أمنيعماقشأنهامنالسابقةالأمورهذهكلأنشكولا

وسعادةلصلاحمطلوبةأمورفهى،.بهالناسينعموانالمجدمع

يلى:كماوذلكدلانتهعنالنظربصرفالمجنمع

الأنعأم،سورهاواخرسبمالاالكريمالقرأنآلاتيقرأمناق:اولأ

عمومأبالفضائلالمحلىإلىواضحةالدعوهلجدالإسراءسورةواوائل

افرادلعاشصحدحالطبيقأطبال!لوواللى،الرذانلعنوالتخلى

وسلام.امنفىالمجئمع

شنئنايبماتئثنريوأاةاغيئنمزنئغخزنمقاالقتغانوآقذ):تعالى-قالا

وائاهغترزفكغتخنإفحتيهنطأؤلآذفمتفئكوأؤلآإنجشاناؤيانوالت!

النقم!تقتلوأؤلأنجطنقؤفامتفاظ!زماأنقؤاجشتقزبوأؤلأ
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ولا8نعيهوننعقئغبل!ؤمئاكغذبكغبانخقإلأالقهخزتمأتيي

أنفيئؤاوقوأأيئئذهيبئغحلىاخشنهىيائتبىإلأأنيتيممالتعربوا

ونمؤقاغإلوأفالئغو%ذآؤشغفاإلأتقشائكففلآوانميزان.يانقش!

تذكرونهتعئكغيهوصتاكمذتكنمأوقوأاللل!ؤيغفدكزبىذآكان

بكنمفتقرقالشبلىنتبعوأؤلافلانبعوهمشتفبغامبراطىهذاوأن

)2(.!ئثفونتعئكنميهومئاكمذتئنمستيييهغن

بيعهفىالمؤمناتللنساء!النبىبيعةشروطمننجدئغومن-2

الذكرسالفةالرذائلغنوالبعدالأوامربهذهالاثئمارهوالعقبه

أنغتىلبايغكأنمؤفناتتجاءكإذآألئيىأئقايا:)ئعالىقال

وكااولاذهنيقتلنوكايزتبن!كاينشرقنوكايفنينايالفهئفمبىكنتا

فىيعصبيثكولاؤارجبههنأيديهننجيقنفتريتهيئهنالقيهبين

.)3(!زجيئمغفوزالقةإنالقةنهنوآستقفرفبايعهنمعروف

بناللهعبدعنهرواهالذىم!!.النبىحديثأيدهماهووهذا

بكرو(بى!اللهرسولمع)"(الفطرصلاهشهدت:قالعباس

فكأنىع!هاللهنبىفنزلالخطبةقبل(يصللها)فكلهموعثمأنوعمر

ومعهالنساءجاءحتى)6(يشفهماقبلثمبيدهالرجدلجلسإليهأنظر

الاية،ختمحى!يبالعنكالمؤمناتجاعكإذاالنبىأيهالا6:فقرأباير

لاغيرهاتجبهلمواحدهامرأةفدالتذلكعلىانلنفرغحينقالثم

فق!:ثوبهبلرفبسطلمحالفلصثفنكدنعمهىمن)7(الحسنلدرى

)1؟(.بل!ئوبفىوالخواتلم)01(الفلخيلقينلكن)9(فجعلنهلم)8(فدى
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إلىبدعولهاالإسراءسورهفىواضحالأمربأنقجدأيضأوكذلك-3

زلئكو!ضنى):ئعالىقالالرذانلعنوالتخلىبالمفضاثلاللحلى

أخذهقاأنكبزجمندكتبالقإهاإخش!ناونجانؤالدلقإثاهإلآتفدواالأ

كريفاقؤ!ئففاؤكلتتفزفماؤ!ةافأئفمآتفكلقلاكلأهفااؤ

كفاازخفهمازفيؤكلالزخفةهبئالذذجداخنفماؤلخففى231(

تفونوأإننفوشكنمفىيفاأعنمزئئم241(صنميىأزثيلأبى

خفةانفزبىذاوآت251(غفوزابلأؤايينكاققلإئةصابجين

كلألوأأنفبذرينإن261(نبذيرألبذزؤاة!شيلليؤابقوأنمبمنكدن

تغرفننوإهاأ271كفوزايزثل!المثئيظانؤكانالمثئناطنيإخوآن

281،فنشوزاقؤلأئفغقدكلئزجوفازب!فنزخقةابئغاءعلفم

قدفعذأنبتشإكللبنشطقاولآعئدكأإتىققلوتهتدقىتجنىؤلا

إئةويقبزتشاءيمقالرز!زب!ت!مشطإن1912ملوهاقخسوزا

إفلاقيخمئنتةاؤلاذكح!لفثلوأؤلاإ.3(نجصيدزاخي!زاييبا؟؟كان

تقرئوأولأ)131كييزانجطءا!انقتتهنماطأؤاياعمذ!فنمئخن

انييالئفستقدلوأؤلآ)32(سبيلأؤساءقاجشةكانإنةفئتى

قلآسنطائايويهئهجعلتاقفذهظلوفافئليوقنبيالح!إلأاللةحزتم

إلأفسيبمفاذنالرئوأولا331،هتضئوزاكانإئهفقتلفىسنرف

كانأنعفذإنيانعهدؤ(وقواأشئذةيبالغخئىأخسنهغباتتبى

أنفشنقيبميالقسطابقينوأجمنئغإذااننيالطؤأوفو))34(هنمنؤولأ

نإعفثمييمالذتشىقاقفف351(ؤ!ناويلأؤاخشنخمزذتذ

!و361(هتمنؤو!عنةكال!اولفذكلؤانفؤآذؤأثبضتزالممئمغ

أنجبالتنئغولنالأزض!تخربئننإتكمرحاالأز!فىئمففي
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كدأثا

مفاذتكr(81قفروفازبكغذسنئهكانذلذكلن1371طواة

فىق!نقىاخزآ!اااللهقغتخعز!لاالحنقه.--لكاللك!.إ
.وجمأر.-ثوحى

.فذحوزا!)12(فلوفانج!نم

.:الفضائلللدحلىدعوتهافىالد!ة،.اضحهالآلاتوهذه

-.الرذائلعنالخلى90

أنهمااعتبارعلىبل،فدطالسورتينهالينالأمرعلىإثصرولا:

يقرأمنفإنثئمومن،الرذائلعنوالنهىالفضائلكلحوتأ!د

المعانى:تلكنفسلجدالسورمنغيرهمافر

منحقوجهبدونالناسأموالأكلعنناهيا:دكالر،-قالا

كانثاياوبالجمله،..الخ..ورشوةونصبواغتهطابسرقة

المجتمعفىالسويةالشخصيةبناءوعن،بهاالمأكولالصورة

بنتكغافوالكغتأكلوأ!امدوأأتذينألقاتا):ا!ن!حأركأعدم

انئفسكنمتقمكوأولآمئكع!نزافبىغنتجازهتئونأنإلأيانجاطلي

-.)13(!رحيغايكنمكانالنه

والإحمماق،بهالاشراكوعدمله5ر،لعباآمرأ:لعالىو!يل-2

!والتةؤاغدوأ)والافتخار:الغروروعدمأصنافتسعهإلى

ؤأنيماقىأنقزنجىؤيذيانجممتطناؤيانؤللدينيثنيئابهتشركوأ

بالجلبؤالصناحبأثجئئبؤأنجابىاندزفيذيؤانجايىؤانقشاكلن

هختالأكانفنلحبئلآاللةإنئمفلألكغمققتوهاال!مئبلليؤابنن

.!-)14(فخوزا
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الأمننشرشأنهمنإنسأنكلمنهؤلاءإلىالاحسانأنشكولا

ولاحقدبينهميوجدلاخيث،المجدمعJJبلنالاجئماعى

الآمنوعدمالدثلإلىالحالدذلكيؤدىانالممكنمنوالذىضغدنه

عى.لاجدماا

خيانئها،وعدمأهلهاإلىالأماناتبأداءآمرأتعالىوقال-!

الحكم:فىالفصلحلنالمجتمعأفرادبينالعدالهروحوإفشاء

نجدقخكمنمؤإذآافيقاإتىا!هاتابلؤذوأأنتأهركغالفهإن!

سنمعغاكانالقةإمنبهلفئمنعفاالئةإنبالقدلىتخكموأانالئاسيى

----أ)15(.نجصالزا

الداخلىوالآمنالسلامنشرشأنهمنذلكمراعاهفىأنشكولا

المجتمع.فى

لبلعبواو(قالطلبالحل!منلأكلواأنالمجلمع(فرادأمركما-4

واتفواطئئاخلالأالثةرزقئخمقاؤكالوا!:لعالىلمحالالصيثعن

)16(أفؤففونيهأشمالذفيالله

وحتىبلاشمنمكراتشربعنجسي!،المج!معاثرادنهىكما5-

لأنهاونلك،المجتمعوصلاحصبلاحهمأجلمنونلكمنهاالاقراب

لبربكبأنالممكنمنبسلهاأضهعتىفضلا،العالولإف-ادإلىلؤدى

يا:)تعالىقال،الخ..والسرقهوال!تلكالزنا(خرىجرلئمالإنسان

هنيىخممنوالأزلأئمؤالأل!مابوأنمنفميرأنخفزإتقاآمالوأال!ينان!ا

نأالمثئيظانيريدإتقتا(100ئقب!ونلعتكغفاج!تنيوهالمثثيظانغ!ل

ذيخبرغنؤيصذكنمؤأنمد!مبرأنخمزفيؤأنيقفتاءال!اوةنجددكئملوقغ

)17(8مئئ!ون!أنئمفهـزأل!ئلآةوغنالفه
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ئالئأ

إذالخمر،تشربوالالفظم!+فاجمنبوه!(بلغبلفظاللعبيرلأنوذلك

الاقترابعنحلىالنهىلفلدالآولبينما،الشربعملفيدالثانى

إفساداوالشربإلىمؤديهوسيلةوكلبل،الشربمجالسمن

!ؤ):وقوله(81!أيكنىأتقزئوو!):قولهملوا!و،العقل

أخشن!)91(.هغإ!بائتىأنيدلمهالتقزبوأ

فىوردوكماالرحمنعبادولعالىلباركالحىوصفولذلك:

الرذاثلعنوئخلوا.بالفضائلئحلواالذينبانهمالفرلمحانسورة

أفرادبدنالاجتماعىالأمننشرإلىبدورهفالككللؤدىوالذى

أنأرضب.عنىيقمثئول!أئذينالزحفنلعالى:)وعبادقدالأمة

ليدلونوأثذبن631(سفاها!الواالجاهلونخاطبهغؤإذاقونا

!البعئااصرفزبنايقولونؤاتدين641(وقيافاشخدابزثل!

ؤمقاهامشنفزأشاءلتإتفا651(غرافاكانغذابهاإبئنجهننم

ذبكنجينقؤكانيقتزواولنميئشرفوانمألققواإذاؤاتذبن)66،

لقدلول!وكاآخزيخفاالتل!هغلذغونتاؤأئذين671،تزأ!

لن!ذيكلقعزؤمننزئمونوكلايالخق؟شاالقهخرتمأتتىالنفممى

61(مفاتافم!ؤيخلذأنقيافةيوتمأنظابلهلضناعف)68،لأنافا

سنثتا!لهثمالفهئبذلفاو"ننذمتايخاعفناؤغملؤآهنتافيهقإلا

!نابخاوغمذتابئؤهن107،زنجيغاغفوزاالئهؤكانخسنالت

ؤإذآالزوزيشقدونلا711،ؤأئذبنمتاناالف!إتىسوفيقلإئة

ننمزبهغيأيابذكزواإذأوآئذلن721!برافامزوايالنصهزوا

نتاهبئزبنانقولوي!ؤالذلي!أ!7!و!يلأئاصفاعليهايخبرؤا

(4v.زإفاثفابففثالييطؤاجحعنفناأغينفؤةوذزيابتاأزؤاجناهبن
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ابعأر

)7(ؤسناهاتجتةفل!اؤينفونصنبرو)بماانقوقةيخزوناو!لئذ

زئىبئغتغاها!761"اؤمقافافسلقزاحسئتفد!اخايإلن

آ!)77103!بزآهانكونفشؤفآكذبئمفقددغاوكمتو"لا

والنهىبالفضائلالتحلىيجمعوتعالىتباركالحىفإنثغومن:

يأمرالتهإن):فيقولواحدةآيهفىعامةبصفهالرذائلعن

وانمئنرالفخشاء!نؤي!هىالعزبىذيوإيتاءوالإخعمانيانصلى

.)21(!تذكرونل!كغي!كنمو)نبقي

بنانسعنهرواهفيماالجامعحديثهفىالضأ!هجمعهماوهو

يحبمالأخيهيحبحئىبالنهاحدكمبومنلا)!ثهمالك

فىالموجزهالحليثهذاكلما!إلىامرئكلولينظر)32((لنفسه

ونهىالفضائل!يجمعحيث،المعنىفىغزلرةولكنهااللفظ

نأيحبلاالإنسانكانفإذا،معدوداثكلماتفىالرذائلعن

يسرقألايحبكانوإذا،الغيركدرعنأيضاهوفللملنعيقلر

ألايحبكانوإذا،الآخرلنمنلسر!لاأنأيضأفعللهماله

الآخريناعراضعلىيحافظاقعل!هفكنلكبأذىعرضهيمم!

كدفولننظرلنفممهيحبمالغمرهلحبأنوبالجملةالخ....

أمنفىيعيشأنةشكلا3هذامل!طبقلوالمجتمعحاليكون

دائم.وسلام

حلىوالمعروفالخيرصنععلىبحثهايضأ.!هعناهماوهو-

محمدبنجعفرعنهرواهفيما!هفي!ولأهلهلصالفلمولو

منوإلىأهلههومنإلىالصعروفاصنع)جدهعنابدهعن
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فانتاهلهثصبلموان،أهلهفهوأهلهأصبتفإنأهلههوليس

.(Tr)(اهلهكا

منشكبلاوهماوالمعروفالخيرصن!(قليقرر!النبىاقبل-

أبوعنهرواهفيما!فيقولالسوءمصارعالإنسانلالى-الفضانل

السوء()24(.مصارعتالىالمعروفصنائع:)امامه

المعروتاحتقارعنالانسانالامملاميةالشريعهئتهىولنلك

مننحقرنلا)!اللهرممولقال:قد!فرأبىفعن،لصغره

.(2)(طلقبوجهاخاكلكقىانولوشلئأالمعروف

فإذا،)26(والانبالئوراهخيرىبينالإسحمحمعلقدبل:خامسأ

الفعل،وفو.ععلىإلائحاسبلا-سيأتىوكما-الثوراهكانت

الاسلامفإن6جنورهامنالخطيثةبنبذأوصىفالإنجيلكانوإذا.

منوالهثف6والعقابالثواببقا!ةوجاء،وئرهيباترغيباجاءقد

فهو،المجئمعفىوالسلامالأمنوحلولالجريمةارتكابمنعنلك

فإنه،التوراةشأنهوكما!فعلوقوععلىالعقابقررقدكانإذا

عنهأ،ونهىالبدايةمنذللمعصيةالانسانتركفىرضكبأيضأ

لأن،الإنجيلشانهوكمافي!النزلقلاحتىبوالرهاإتيانوعن

فالدثتمومن،مقدماتلهاوإنمافجاءهلقعلاعامةبصفهالمعصية

ماتركاى،المعنماثلهذهالانعمانئرلثعلىحريصاالاسلإمكان

فىعذ4سكبرماوهو،المعصيةفىا!وقوعإلىمؤثياشأنهمن

3.ئقزبواولاه:تعالىقوله
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لماقمانةالجلدعقوبهلهالإسلأموجعلمحرمالزنافمئلأ-ا

فالاللوراة)27(مئلمحصناكاناط!والرجممحصناالزانىبكن

ولاجنذهمنةهنهفاواحبكذقاجبدواوالز!يالزانيةأ:نعالى

وأننؤميالفهتؤفنونكننثمإنالنهدينيفيزاقةيهمالاخذكم

.(YA)!أنمؤ!نين!يبففاطانقة.فنولينثنفذأنأخر

رجم)!أنهالحديثروالاتأجمعثفقدالرجمعدوبهوعن

عنالإنساننهىنلكمعولكنه)93((محصنينوكاناوالغامديةماعز

نهاناففدئنمومن،ألإنجدل)03(ملوودواعيهالزنامقدماثمنالاقئراب

للإناثللنكورمنسواءاللهحرمهاإلىالنظومجردعنالكريمالقرأن

لبصرهالإنسانحفظواعئبر،للزناالأولىالمقلمةهوإذ،العكساو

انجفيىهنمهنيضئصائنمؤمنينف!:)تعالىهالوافضلخيرله

)03،بصنت!مدقبماخييزالتهإننهنم،كىنالةفروخهنمو!يخفظوا

()31(.00فزونجهـنة.ؤيخفظنابفتارهبنميطتضفننثنفؤمئا!ؤف!

بعدمالبدايةمنذكاطعأجازمان!االزنأعنالنهىجاءثغومين.

الزلىتقزئوأ)ولآ:ثعلى!الإليهمؤثدةوسيلةاىمنالاقئراب

ارئكأبمنعبغرضكلهو!ا)32(.شبيلأ(ؤساءفاحمثتةكانإئة

الزنا.جرلمة

جريمةارلكابللمنعايضانلكتعضكالنبويهالسنهايضاونجد

بانتقررثخومن،الأولىالوهلةمنبل،فيهاالودوعبعدليسالزنا

لزنيانوالرجلان،تزن!انوانيدان،يزنىواللممان،تزنيانالعينان!

.)33(يكنبهاوالفرجذلكويحالق
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لمنعناجحاعلا!جأعلدهوسلامهربىصلواثلعطلناوهكذا

....بدايتهامنذالزناجريمةارتكاب

حزص!والئىمالهوحرمة!3(اليتلم)ثلرعايةباكسبةالآمروكنلك-2

سيمألا،إليهالإساءةوحرمتجميعاالسماويةالأديانعليها

يلى:كماونلكالإسلا!يهالشردعة

أساتاقسيمولأ3(أرمله)إلىشمئلا):التوراةفىوردفقد.

وأقللكمغضبىفيحمى-صراخهاسمعإلنصبرخاقفإنىإلله

)36(.(شامىو(ولادكماراملنسأؤكمفتصدر،،بالسلف

ال!ليم.مالاكلالإسأءةضمنومن

بلوتأكلمنلحنوالمسيحالسيدتعاليمنجد:الإنجيلوفى.

3.3اوالفريسيون)37(الكتبةايهالكمويل)فيمولواليدامىالأرامل

صلوالكم.ئطللونولعلكم،الأراملبيوتئأكلونلأنكمابمراؤون

)93((اعظملدنونةتأخذونلذلك

ألمااليتلمراعتددنجدهاالإسلأميةالشرلعةفىنظرناإذاولكن.

رعاية.

بالجواريفوزأنوكفالئهاليثيمبرعايةيقممنجزاءجعلتففد-ا

رسولق!كال:سعدبنسهلفعنالجنةفى!للنبىوالصحبه

بالسبابةواشارهكذاالجنةفىاللئيموكافل(نا):!الله

.)04((شلئأبينهماوفرجوالوسطى

فىكالمجاهدبأنإالأرملةمصلحةعلىيدممنجزاءوجعلثب

فعنمنهماأى(جرلهأىالنهاروالصاثمالليلالقانماواللهسبيل
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الساعى)!النبىدال:كال-عنهاللهرضىبهريرةأبى

اللللالقائماواللهسبيلفىكالمجاهبوالمسكينالأرملةعلى

عليه.متفق)41(النهار.(.والصاثم

مالأكلالإسلأع!هالشريعهلحرمفلمأموالهبحفظرعاشهعن-أما

أنيتافى(هؤ!ليأكفويقأئذينإ+ن):لعالىفدففطبالفعلالبدبم

،)42(أشعيزاؤشنصنفويظتازابطونهنمفىيأكلونإئفاظفما

نلكوما.،حقوجهبدونمالهمنالاقلرابحئىحرم!وإنما

فالشئونهكلفىوترعاهاليتيمعلىان"تحافظتريدلكونهاإلا

يبئغحنىفممتن!نبائيىإ!أنيبممهالتفزبوأ)ؤلا:تعالى

إذااليتيممالفىيثاجرمنأمريما!كرالقرآنا!أبل31"((أشذه

وإذا،عملنظيراجريأخذأف،بالمعروفيأكل(نففلرأكان

اللهمنالأجرابئغاءالأجر(خذعنحتىنفسهفليعفغنياكان

عملمنفدمهمانظيراجريأخذ(نيمنعلاكاقوا!،تعالى

انشئمقإنالئقاخبلصأإذأحئىأن!تاهى)ؤابنقوأ:لعالىقال

أنؤ!ذازاإيمنزاقالاكفوقاولأأهؤن!نمالنهغفادقصأزشنذامن!نم

قفداتفالدزاكانوقنقفدتمفتغفف!غنفاكانؤققلكبروأ

يالقيماوكقىعنن!غقأيفنهذوأاهؤأتهـغإتم!غدقغتغفإذايانفؤوف!

فىأبلغ+ئقربواولابلفظالتعب!رفإنثغومن،()4"(خممي!ئا

المؤديهالوسانلمنالانسانبمنعلأنه6نفسهالفعلمنالتحربم

الخطايا.وتحملالجريمهارنكابإلى
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اللهودلهخلرىب!نالإسحمجمعك!فالقارئألهاأرألت-

والنصرانيه.

دعامابكلالإسلامأنووضوحبجلاءلنايئبينسبقماكلوبعد-

منعنهاللئخلىالرذائل!عنونهه،بهاللثحلىفضائلمنإليه

..الأمةأفرادبينالاجئماعىالأمننشرهوهذاشاق
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الفانىالمب!ث

بالفضانلىللتحلىودعوت!ماوالمسيحيةأليلإدية

مؤدىكطريقالردانلىعنوالتخلى

الاجقماعىالأمنندثعرإد

بالفضائلالنحلىإلىتدعواجملعأالسماويةان.الأديانالمقررمن-

النواهىعنوالاهتناعبالآوامرالعمللأن،الرذاثلعنوالئخلى

الاجئماعى.الأمننشرإلىيؤدىطرلقمجملهافى

مأننكرانهناويثبعى،ذلكإلىالإسلامدعوهذكرناأد!سبقوفد-

ذلك.بشانوالإنجيلالئوراةفىورد

الرذائل:عنوتخلىللفضانلدعوةهناليهوديةفىدددما:او!

تطيللكىوأمك(باكأكرم)واللثنيةالخروجسفرفىوزدفقد-ا

..لزنلأ..تدئللا.إلهكللرلييعطيكاللى.الأرضعلىألامك

قريبك.بيتئشتهلا.الزورشهادةقريبكعلىلسهدلا..نسرقلا

شينأولأحمارهولاثورهولاامتهولاعبدهولا.فريبكامراةئشتهلا

.4()(لقريبكمما

الرذائل،عنوشهىالفضاثلإلىجمللهافىئدعوالنصوصفهذه

وسلامأمنفىجميعألعاشواوطبقوهاالمج!حعAilبهاالئزملووالتى

المجتمع.داخل

معيدكلضعولا.كانباخبرأتقبللا):الضأالخروجسفروفى-2

....الشرفعلإلىالكثيرلنتتبعولأ.ظلمشاهدللكونالمنافق
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لعللولا،الكذب!معنابتث.دعواهفىفقيركحقئحرفلا

الرشوةلأن.رشوةتاخذولا.المذنب(بررلالأنىوالبارالبرئ

)46(.(الأبراركالموئعوجالمبصرينتجمى

منالرذائلهذهعنوالئخلىالفضائلبهذهالعملانشكولا

المجتمع.أفرادبدنسيمالأوالأمنالسلامنشرشأنه

الغبرمعالتعاونإلىاليهودلةدعوة:ايضأالفضاثلومن-3

بلاوهذا،اللهودىمعاللهودىسيمالامحنئه،فىبجانبهوالوقوف

سفرفىوردفدد،المجتمعفىالداخلىوالأمنالسلاميحالىشك

ويفكإللهالآقربوليهياتىملكهمنفباعأخوكافئالرإذا)التث!ية:

إلىفيرجعلهباحووجديدهنالتفإنولىلهيكنلمومن.أخيهمبع

()7،(.ملكه

تسرقوالا):اللاولينسفرفىوردما:(يضأالفضانلهذهومن-4

فدنسللكنبباسمىتحلفواولا.بصاحبهأحدكمثغدوواولاتكنبوا.ولا

(جيرأجرةلبتولا.تسلبولاقريبكتغضبلا.الرب(ناإلهكاسم

بل.معثرةتجعللا.الأعمىوددامالأصمتشتملا.الغدإلىعندك

بوجهئأخنوالا.القضاءفىجورألرلكبوالا.الربانا.إلهكاخشى

فىتسعلأ.لدرلبكلحكمبالعدل.)48(كبيروجهئحثرمولامسكبن

لبغضلأ.الربانا.!رلبكلمع!لعفلا.شعبكبينالوشاية

ئتتقملا.خطيةلأجلهئحملولاصاحبكئتذرإنذارا.قلبكفىاخأك

.)94((كنفسككريبكتحببلشعبك(بناءعلىتحالدولا

http://kotob.has.it



-51-

اليهودبينالفضائلتطبيىعلىالإصحاحهذاكلكاثدلثوقد

والحقدالانلداموئركبل،الظلموعدمالعثلإلمحامةذلكمنبهاواللحلى

..الخ.الأجير(جرةأكلوعلم

الرذانل:عنوتخلىللفضائل؟عوةمنالمسيح!ةفىوردها:ثلأليأ

المسيحالسيدشابسأل8ح!نفاومركسمتىإنجيلفىوردفدد-ا

اق:فأجابه؟الأبديةالحياهعلىيحصللكىيعملماذاالسلامعليه

اجابهأوصايااية:فساله.بالوصالافاعملالحياهئدخل.اناردت

اباكاكرم،بالزورثشهدولا،تسرقلالزن،لا،ئقلرلا:يسوع

.().*كنفسككريبكواحب،وامك

اقلهعضوايهلكأنالإنسانالسالمعليهالمسيحالسيدويامربل-2

شئع!دكإنو!ا،جهنمنارفىكلههلاكهمنبدلاللخطيئةجزه

بنورعنبالانسانلناىأنلرلدالمسيحلهالشريعةانبكلىلدلقإنما

اللمننىعينلثكان!فإن):متىإنجيلفىوردوكمافلالولالخطيئة

احدلهلكأنلكخيرلأنه.غكواطلقهاو(لمهافاقلعها()1ئعئرك

تعثركاليمنىبد!كان!واءن.جهنمفىكلهجسدكيلمىولااعضائك

يلقىولاأعضانكأحديهلكأنلكخيرانه.عنكو(لقهافاقطعها

.()2(جهمفىكلهجسدك

العثراتلأتىأقبدفلا.العثرا!منللعالمويل):أيضأوورد

أولدكأعئرلكفإن.العثرهلأتىبهالذىالإنسانلذلكويلولكن

مناقطعاوأعرجالحلاةتدخلأنلكخيرعنك.وألقهافاقطعهارجلك

علنككثزلكوا!.رجلانأولداقولكالآبدلةالنارفىثلعىان
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جهنمفىثلقىأنمنأعورالحلاةتدخلأنلكخيرعنكوألالهافأقلعها

.()3(عينانولكالنار

الصبميحاما،المتلعن-السلامعليه-موسىسدثناشريعةونهث-3

الإنسانغضبعنفنهىنلكمنابعدإلىذهبنهقدالسلامعلحه-

إنجدلفىوردفقد،إل!هالإساءهفىمجرد-التفكيرحتىأو(خلهعلى

مستحىيكون!ل!ومن.نقنللاللقدماءقيلأنهسمعتمقد):مئى

يكونباطلأأخيهعلىيغضبمنكلاقلكمفأ-كولأناواماالمحاكمة

امامالمثولسمئحقنافهيا:لأخيهيقولوهن.المحاكمةمممتحق

.()4(جهنمناربستحق:احمقيا:لفولومن،الأعلىالمجلس

ألىليصلالمجممعأثرادببنالاجتماعىالأهنيدحمىكمفولكن-

ذل!ته3

تعالى.ال!هشاءاقالثانىالفصلفىعليهنتعرفسوفماهذا
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الأولالفصلهوامش

والاسكل.والمسيحيةالي!ودية:هىالسماويةياهمانوالمفصود1()

.153ا-51ا!ياتالأئعلمسورة2()

.11الآيةثممنحنةسورة)3(

.المماركالفطرهدصلاةاى:!الطرصلاة)4(

!د.خطبه!قاءالمن!رالاهامص!دقيلثؤدىاليدصلاةانيقصد:يصليها()0

!رجد.صفو!ومطمنوالل!خليمميرأ!:يشقهم)6(

العممع.صاللة-رضىجماسالنالهعدص!حليثراو!هو:ثحسن)7(

.ولفيلواتعالواأ!:هلم)8(

نا:والمرلد،النونوفشديد!ميفئحو!ثثيمة،و!دلىالفاء!كسر:لكنفد!)9(

الطلي.منلهنفاءصلغثهن

الفضة.هن!حلقهو:!فثخ)01(

!نيمما!ورر!خزيمةابنللايعامخذيمةلينصحيح:يرلغع.خريمةلينلخرجه1(1)

.356مو،2ج

.23-93الاي!الأسراءسورة1()2

.92أية!نساءسورة(1)3

4(i)36أية!نميماء5سور.

.58أية!نساءس!رة1()5

A.8أيةالمالدهسورة)16(

.09،19أيةالمايدةسورة()17

(in)32أيةالاسراءسورة.

.3،أيةالإسراءسورة1()9

.6377-الآيكالثرهكسورة)02(

.209يةالنحلسووة)21(

.34!رفمحليث07fصاجصحيحه!ى!بانايناخوجه)22(
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حمدىتحقمق،436صجاالش!ابمسنديراجع.الفضاعىالاهاماخرجه)23(

اهـ-704عامالثثية-!طب!ة-بيروتالرسالةهؤسسة،!سلفىالمجيدجمد

..ام869

وثى،1408رقمحديث261!!8جالكييرالمععمفىالصرألىاخرثه)24(

رفمحديث163ص6جسلمهأمعنولكنايضأللطبرألىالأوسطالمعثم

النراث)حداءدا.،2626رفمحديث2652ص4جصحيحه!ىمسلماخرجه)25(

ممهللاى:طلىومغى،الدالىحمد!)دمحمد:ئحق!،بيرو--لصبى

.-.والا!تسامباليشر

روحلأسةشريعةالالجيل!ينما،ثقطبالأحكامتهتمبحتةهالالةشريعةالتوراةإذ)26(

شريعةفصارت.بمتهماجمص!دالاسلاميةالشويعةل!،بالأخلاطاتيهتم

كالمسبحبة.الخالصةبالروحالدةولا،كالبهولالةالبحنةكالماليةهىلاوسطا

سفرلمحىوردهاقىلاجريمةشلنفىعقوبةهنوردمعادمثالسمهيلعى)27(

إدىدلففاةيخرجون،الفتاةكأرةئوجددمصحبحأالأهرهذاكلبلنأشثية)ودكن

فىفباحةعملتلأل!اتموتحنىبالحعلرةهدبننهارجالويرجمهااببهاببت!اب

مضطجعأرجلوجدوبذا.وسطكمنالشرفسزعالي!ايدتفىفياياهابسرأليل

الشرثدلحزع،ولاحر(ةالمرافىهعالمضطجعانرجلالاشانيعكلبكلزوجةامراةمع

22الإصحاحالتدتيةسفر-!نوراة-الفلعألع!دأس!ار:يراثع(بعمرالمبلهن

وجودعل!فإنثموهن،!بكوةغشاءهىكالصرةk.و!مر،2-022الآيات

!زنا.لريكابعىدليل!بكارةغماء

.22يه!نورسوره)28(

مننعكونافيماجلد)ينكرولمهاعزرجم!النبىلنصمرةبنجالررو!حيث)92(

سلمهلاينالآثرمعثىشرح:ير!ع.الجلددود!!رج!هوالمصنحد!نله

-مروت-!طمية!كشدلر،النجوزمر!محمد:نحق!؟931ص3ج

بنخذيصةرهـىفالد!!فدليةرجمهصونصااهـ،993علمالأولىالطبعة

فلغ!لهـاحبط!ناس!!ف!ثميىعهدفىلمراةف!نرثمتيلألصوىمصر

لخرثه.نلهممو!هاعىونحشرننويهاكالوةمو:لع!!!نىنله

.97!4رقم!ث101ص،ج!ك!!مععم!ى!طيرلى
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فأفولألاواما،ترنلا:للقدماءقيلألهسمقمفد):ا،سجيلفىوردفقد)03(

عينككلألتفإن.كلبهفىبهازنىفقدليشتهيهااهراةإلىينظرهنكللكم:إن

يلقىولااضالكاحديهلكانلكخيرلأله،غكوالمهافادلعهاتفرك!يمنى

لأسه،غكوألفهافالطعهالغركاليمنىيدككال!وإن.جهنمفىكلهجسدك

جهنم(فىكلهجسدكيلفىولااعضثمكاخدنهلكانلكخير

.2703-الآيات5الاصحاحهتىبجيل-الاسجيل-الجديدالعهد:يراجع

.03431الآبنانالنورسورة)؟3(

.32أيةالاسراءسورة)32(

(rr)حليث،267مىا.ج،مريرةأبىعنصحيحهفىحبانابنالاهاماخرثه

.9441رقم

ألينيم:البهايموفى،الأمعلىلاعلبهنفعطلأن،الأبعن!منفردهو:الينيم34()

منها.والأطعةاللبنلأن،الأمعنالمنفردهو

1rصالساب!المرجع،للجرجالىالت!يفات:يراجع r،الدتعت!يفيمكنكما

ال!لوغسنبعدهاتصااما،البلوغسند!نابوهمات!ن:بأنهالبشرمن

النتيمفلأتقزئوأ)ؤلأ:تعالىقالبلغإذاالطالليعيزولئمومنشيما،يغبرفلا

)ؤابمتهوأأيضأوقال،34آيةالإسراء3سور(ثئدة(يئلغحثىاخشنهتبفبىإلأ

ممورةامؤ!شغغ(إنيهنمقدقصأزشذاهنفنمأتشتمقإدطالئناخيتصأيذاحئىفيناض

بنالثهعبديمول،يتممايطلارشيدأوصاربلغمنفإنئموهن6آلة!نساء

السنن:يراجع(رشدهمنهوأنساحنحإذايتمهفينعضىاليثيمواها)جماس:

18صجهللنس!سالكبرى tال!ندلرىسليماننحفيق/د.القد،8617ر!م،

عامالأولىالطبعة،لبنان-ببروت-العلمبةالكنبدار"حسنكسروىوسط

،83101رفم335صأ.للط!ري!جالكبيروالمعجم،م1991اهـ-411

يراجع.جب!ربنسعدالتابعىقولوهوسنةعشرةبئماساشدهاشيميبلغوقيل

.22.ص3جالأزدىسلمةلابنالآئارمعالىشرح:

كانوسواء،لاامأولادألهاثركسواءزوجهـاعنهاماتالتىهى:الأرملة)35(

بالحين.اميتلاىقاصرينتركهمحال!ىالأولاد

.2،!-2الآيا!والحثمرينالثاسالاصحاحالخروجسفر)36(
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تطيمإلىتحولتئمالمقدسةالأسفارثنمم!يخكالتفلةوهىكلالبجمع:الكتبه)37(

ثالجوهر.لاكالحرفونمسكواالشريعة

!كلابوقيل،11صيههلحقوهوالجديدللعهد!صعبةالكلماتهعجم:يراجع

.الت!كيدىالقلألونأوالموسويةللشريعةالمفسراوالمععهو

،)1(هامش45ص-واحداقهدين-رية(بوهحمود/الأسثاذ:يراجع

.ام499ضامللكنابالعاهةالمصريةالهبنه

دبنبةطالفةوهى،مفزلنضكلمةوالفر!سى،فريسىجمع:الالرشسمبون)38(

نفس:براجع،الب!ودبةلالنفالبدوالنمسكوالرياءبالكبرياءلصفواو،هنشددة

بمحفطنهاشمبزاليهودعنددينبةهدرسه:هـروفيل،11صالسايقالمعجم

ىأمحىيطلقاهمبحاللفظوهذا،والدينالقايومنهبادئعلىدقيقةمحا!ه

الأسن!/:يراجع.الروحبىينفذولاللد!السطحيةالصوريراعىشخص

.)2(!امش45!ىالسابقالمرجع،ريةابوهحمود

هرفسبجيل:)يفتويرلجع،14آية32الاصحاحمتىألجبلير)جع93()

.04آية12الاصحا!

رفمحدث3202صجهالبضرىصحبح:ير)جع،وجمرهالبخارىاخرجه4()0

4جهريرةابىعنهسلمصحب!،9565وفمحدل!2237!ىهج،8994

228هى V392رقمحديث A.لنبخارىو!لفظ.

فىسملمالاهام،3805رقمحديث4702صجهصحيحهفىالبخارى(خرجه4(1)

.لالبخارىواللفظ8292رقمح!يث2286ص4جصحيحه

.51الآيةالنساءسورة)42(

.34آيةالإسراءسورة)43(

.6ايه!نساءسورة)44(

-17ا2الآيات!عثمرينالاصحاحالخروجسفر-التوراؤ-القدمالعهديراجع)45(

.2ا-ا6الالاتالخامسالاصحاصأالنئنيةسفر،

.8ا-الآياتوالمثمرينالئالثالاصحاحالخروجممالر)46(

.25-27الآياتوالمثمرينالخامسالاصحاح-اللا!سنسفر)47(

متكبر.وجهاى:كبيروجه4()8

9()t91ا-االآياتغمرالتممعالإصحاح-أسوفي"صم.
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مرفسبجيل،1191-الآباتعشرالتاسعالاصحاحمتىبجبل:يرلجع)05(

.ا-791الآياثالعاشرالاصحاح

.والذلاتالفر!فىبكلكقىاى:نفرك51()

.92،35الآبئانثخامسالاصحاحمنىبجبل)52(

.7-9الآياتعئمرالئاهنالاصحاحهتىألجيل53()

وهغى،!ثعافةدوطبعة-،21،22الآيتلنالخلمسالاصحاحمتىيمجيل)54(

هت!ر.اوجمىاوجاهلاى(حمق:
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الثانىالفصلى

ا!جقطالىالأ!ت!ق!!وإم!

أال!قمعأفراد.بالن
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نمهبلىوتفسيم:

الاسئقراريعنىوالذىالاجتماعىالأمن.مفهومفىينظرمناق

عديدةعواملسبقتهإذاإلايتحققلاالمعنىهذا(نيجدالخوفوعدعم

يلى:فيمالتمل!الأمنمن

الروحى.اوالنفسىالأمن-ا

المكانى.الأمن-2

البدنى.اوالصحىالأمن-3

الغذائى.الأمن-4

العقابى.الآمن-5

)1(،الأنواعهذهمننوعكلعنمناسببشكلنتحدثوسوف

تعالىاللهشاءاقالخامسالفصلإلىالأخيرالنوععنالحديثمرجئين

الأمنوهوالأولالعاملأن:بالملاحظهالحديرمنولكق.

،الأخرىالعوامللكلايأساسىالعاملهوالروحىأوالنفسى

الطيبهالحياهقمهلشكلونفهموالرابعوالثالثالئانىالعاملوأما

لمكنماوهو،ذلكعنتفصيلأسن!حثثوكماإنسانلكلحقا

الصحىالأمن،المكاةىالأمن:الثلاثحهالأمنبمنظومهلسميله

حمالهيشكلفهوالأخيرالعاملوأما،الغذائىالأمنالبدنى،او

الاجتماعى.للأمنحفلقبة

مددعلىفمطكاصرأليسالإنسانينشدهالذىالأمنأدقكما.

الأمنمننوعاأيضألنشدأنعليهوإنمأ،الدنياالحيأهفىبالائه
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فىوالأمنالدلامهيومالأمنهوألأ،وايأبديةالدوامصفةله

الجنه.

فىالأنواعهذهمننوعكلعنالئحدثإلىلدعوناالذىالأمر.

مستقل.مبحث

مباحث:خمسهإلىالفصلهذاقسمتفقدثتموهن.

الاسلام.فيالروحىأوالنفسىالأمن:الأولألمبحث

الإسلام.ف!المكانىالأمنالئالى:المبحث

الإسلام.فىالبثنىاوالصحىالأمنالئالث:المبحث

الإسائم.فىالغذ)نىالأمن:الرابعالمبحث

الجنة.وفىالاليامةيومالأمنطلبمناشدهالخاهس:المبحث
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الأولىالمب!ث

الإسلا"فالرؤثىأوالنفد!ىالأمن

الصراحعثماىالنفممى.الملقأوالتوئروعدمالاستفرار:ومعناه

النفسى.

الإسبم:فىالنفسىالأهقنحمقكيفية

والآخراساسىأحدهمابامرينالروحى(والنفسىالأمنويئحقق

له.مكمل

وعدمولوحطدهوتعالىسبحلألهبالئةالإلمان:الأولالأمر

به:الإشرائا

صاحبهلدىالروحىأوالنفسىالأمنلتحقيقاص!اسىوطت!

.لاالجمدعبهيلحدىالإيمانبهذ)الشخصاقبل،صجيحوالعكس

الخلللأننجدولنلك،الفهدونمننلكونحواوئانايعبدونمنسيما

الأمنوأنالأوثاقعبدةمعالثحدىدالكلقررالسلامعليهإبراهلم

ؤحآتجه)ئعالى:قال،صحلحوالعكسالإيمانفىالروحانىاوالنفسى

نأإلأبهلمئنرجموي!هااخافولآهذانؤ!ذالقيمافي6لخاخوئىلمحالقؤهة

وكنف851،تتذكزوناشلآعنفاشيءفىربىؤسبغشنيئازئىنمثناء

عننكنمي!شزلأننمهاباللهأشنزكئمأئئغنخا!وي!ؤلآاشزكتنمهااخاف

آمموأئذلن811،تعتموي!كنتغإبئبالأمقأحه!أنقريقدتيقايسكطاتا

.)2(مقدولظ(ؤهم)!هقلهماو"تنكيطفبمإلق!تفملنبشوأوكغ
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الأمنبينفيجمعالمعنىنلكلمرر!النبىحديثنجدئئمومن.

كانأنهالصام!بنعبادةسكنهرواهالذىالحديثفىوالإيمان

والشكروالصبروالإيماناطامناسالكإنىاللهم):يفول

ونلكوألإيمانالأمنبلن!فرنجمما،)3(.(والعفافوالغنى

راىإذايقول!فكانالهجرىالشهرلهلراسثقبالهحالةفى

اللهم.أكبرالله):عمربناللهعبدعنهروىوكماالهئل

لحبلماواللوفلىوالإسلاموالسلاصةوالايمانبالأمنعلينااهله

4(.أ(النهوربكربناويرضىربنا

بالملاحظة:الجدلروهن.

والاخرنظوىاحدهماجانبانلهوتعالىسبحانهبالثهالإلمانان

عملى.

:النظوىالجلألباها.

والكتبجميعألعالىاللهوبرسلولعالئسبحانهبالثهالأيماقفهو

إليهالمشاروهوالخ..الآخرواليومالكراموالمئئكةالسماويه

)آفن:ئعادفال:البقرةسورةنهالةفىتعالىقولهفى

يالل!آهنثؤانفؤفنويظرئ!!هبنإنيةألزليبغاالزسئوذ

ؤ!الوأزسئلههنآخبنجين!نقرقلأؤزسكهؤكئيبماؤفلآثنبه

.()(أنمضببزؤأنلدزبئاغقزألكوآطعناشمغا

رضى-الخطاببنعمررواهالذىالطويلالوحىحدلثوفى

فسأله!النبىإلى-السلامعليهجبريلسلدنااتىحينما-عنهالله

الاخرواليومورسلهوكئبهوملاثكئهبالنهتومنان:قال)الإامانعن

.)6((0000صدففالوشرهخيرهبالقدرونؤمن
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العملي:الجلألبواما

المعاصى،ارتكابوعدمالفراثضو(داءبالطاعاثالإتيانا!

الإيمانعنالكريمالالرآنفى-ورد!التىالآيالامعظماننجدولذلك

اهزوا)وها:ئعالىقولهذلكمنبالعملدائمامقرونهكلهاتكنلما!

الزكاهؤيؤنواالصكاةؤيقيمواحتقاءالذبنتهمخلصبينالنةبيغئذواإثا

وعملوا!متواائذين)إن:ثعالىوقوله،7(أانقئفة(بلنوذنك

إن11()ؤأنضثرئعالى:وقوله)8(،(أنبزئةخفرفغاو"تنكالمثابخات

و-لؤاضؤاالصئالخاتؤغملواآمئواأئذجمظأئا21،خشيىتفبىأنلأشتان

)9(.(بالصبزولؤاضؤابانحق

بالتحلىلس!الأبماناق):لقولالحسنعنهرواهفلما!وقوله

()01(العمقوصلثهالاللبفىوقرماالأيمأنإنمابالئمنىولأ

وتعالى:سبحالهالتهذكر:الئلألىالأهر

يحمبئكانوانبهالإشراكوعدموئعالىسبحانهبالثهفالايمأن

لملحقالانسانبذكرلظهرنللطاثرانإلا،الروحىاوالنفسىالأمن

الأمنحقايبعثممادائمأمطمننأالفلبيجعلالذىفهو،وثعالىنبارك

النهبنفرففوئهمونطمئنآهقوأ)ائذلن:تعالىفالالروحىاوالنفسى

.)1؟((انمنهوبتطمئنالنهبنبفرالا
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ا!فافىالمب!

الإسلا")5(مأالهكانىالأمق

واسع.والاخرضيقاحدهما:معنيانالإسلامفىالمكانىوللأمن

الضيق:بمفاهالإسلامفىالمكلألىالأمن:أولأ

فيهيقلماويعيشالذىمكانةفىواسدمرارهالفردامان:بهونعنى

به.يلحقخطراوخوفأىمن

.:المكلألىايةهنادلة

القرآنامةأوكانلفرداوالمكانىالأمنوجودعلىدلوفد

النبوية.والسنةالكريم

t-الكريم:ألالرآنهن

هقنجزكالتعفيهمنقتحناؤيئفوأآمبمأفمزىاهزان)ونمؤ:تعالىدال-أ

ينممبئونأ69،فثوأبفاقأخذتاهمكذئوأوكلكنؤالأزفيالشفإء

امنأو)79،تأنجفونؤفنمنجن!لأنجاسنايآت!هئمانفقزى(هلأقاهن

اللهقنزافاهنوأ!،89،للغونؤفنمفئخىنجاستايأتتفنيانانفزىاهذ

.)12((أنخاسبزونأنقونمإلأالفهففزفلأيافن

الشاغةتةلفئمأواطةغذابفنكايفميةثأتيفمان)اقامئوا:تعالىفال-ب

)كا((!يشؤ!نؤهمنجقة

الإيمانعلىالمجتمعاهلحثآعلىالآياتهذهثل!فالد:الدلالةوجه

البركة،ولعغالخيرلفلضاناجلمنلهوالفوىولعالىسبحانهبالنه

وجودعدممنوالئالثةاللثانيهالآلهحذرثثغومنصحدح،والعكس

أخبرحيث،اللقوىوجودوعدمالئكنيبحالةفىالمكانىالأمن

ءالخوفهنالأهنعيهنطلقانويمكن.
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اللهعذابيأليهمانالمجتمعأوالدرىاهلأمنهلالأسئفهامبطريى

..لايلعبونوهمالضحىفلرةفىبالنهاراو،مكانهمفىنائمونوهم

دلىانوهذا،عذابهأى:ومكرال!هثأسنا!:بقولهوالمراد،وهكذا..

فنالأمناوالمكانىبالأمناللمععدمعلىيدلؤإنماشيئعلى

والعكسللسيئاتواسئحالاقهموالذنوبللمعاصىارتفابهمبسببالخوف

ائسبنأ!هكزوأآئذيناقامبن):لعالىقولهفىوردمانلكيؤكدصحيح

او.يش!ونلأخيثمنالظابئيأت!هماوالأرضيهمادثةيخبتأن

رنفمقإنتخوفغلىياخذفماو.بمعجزبنهم!ماتقئيهمفريلخذفم

ء)14(.(ر!حيئمق!!

كانواحينماالمكانىالأمنبنعمةقريشعلىممدلا:تعلىوقال-ج

(1أمن!()0ؤايافاتيابىفيقا)سالزوابدولهالعربببالسيسيرون

كلثفزاتإنيهيئجبىأمتاخزهاتهنمنمئن)أوكخ:أنضأتعالىومال-د

يفغون()16(.نااكنزهنموك!نئدضنامنرزفا!ثمىء

التاسؤيتخالفأهتاخزهاأنا-.نجفتاطؤاليضأ:)اوكغنعالىوفلهـ-

.)13(افييههئمهن

بالأمنئمتعهمومدىفريشسكلىالأمنأ!عمةحقفىتعالىوولو-

)8؟((خؤففن)ؤآهنهم:عا!كلبصفهالمكانى

الأولى!ئلاطةسيمالاالآياثهذهكلللتفقد:الآياتهذههن!دحةوجه

مدىوص،الحرمبفضل!يف!بهلممتمكانتال!ىالمكانىالأمنمدىص

الإماميفول،الأخيرةالآيةفىجاءكماعامةبصفةالمكانىبالأمنن!تعهم

لدد:سباسورةفىورددتالتىالأولىللآيةبالنسبةتفسيرهفىكئير!ن

ونهارأ)91(.ليلأسلرهمفىالأمنلعريفىتحصل
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السنة:2-كا

ص!النبىعنابيهعنإلآنصارىمحصنبناللهعبلدبنسلمةعن-ا

طعامعندهجسدهفىمعافىسربهفىآمنااصبحمن):فال

)02(.(اللنيالهحيزتفكأنمايومه

من):!هالةرسول!ال:ك!عنهاللهرضى-اللرداءابىعن-ب

فكأنمالومهفوثعندهسربهفىأمنابدنهفىمعافىاصبح

)21(.(اللنلالهحيزت

أوالمكانىالأهن:الحديئينفىالواردالمميربفىبالأمنوالمر)د

.الخوفصاالأمن

الإسلا!ى:الفقهفىالمكلألىالأهنتطبيقاتمن

والصدد:القانلعلىبالحرمالأهانفضل

)23(الفقهاءبعضماللنالقاتلعلىبالحزمالأمانفضذومن-ا

.لافإنهبالحرممحتمباالقائلهذاذهبثمآخرشخصفللو!ر)جحوهو

أمنقدلآنهلهحرممنيخرجحتىمنهيقئصلااىمنهيخرجحئىيقئل

آمنأ(كاندخلهوهن):نعلىلقولهإسننادوهذا،الحرمبفضلمكانبأ

يحرمهاولماللهحرمهامحةأا،)شريحأبىعنهر!اههما!وقول)23(

يعضدولالمابهايسفكاقالآخرواليومبالثهيؤمنلامرئيحلفلاالناس

لكلمولاالحذعليهوجبمناوالعائلعلىئصنيقولكن،)"2((شجرةبها

ماأىالطرفقصاصمنهيستوفىأوهقئليخرجحتىيعاملولأيطعمولا

3(.)الحد،!نفسلون

لحرملطيربالصيدلدومأنابضأبالحرمكانلمنلجوزولأبل-2

،الحرمهذابفضلمكانياأمفقدإنهاحيثمحرمغيركانولوحتى
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عليهالدمبوجوبالضمانهذا.دمعللهفإنهبصيدهالناسأحدقامفإذا

.والإجماعوالسنةالمرانبموجبثابث

:القرآنأما.

قننههؤهنخرئمؤاشنيالمتنذتقئكوألآآمدوأانذينايفا)يا:لعالىفقوله

نجايغهديام!كنمعدلذوآييماتخكئمالنغممبنفتتىهامنىقجزآءهثغفذامنكم

التهغقااهز؟ونجالثنذو!ميقافاذتككألمل!اوقشم!نطغامكفازةاؤأنتعه

.)36((اتيالامذوعزيزو؟لتهمنهالنهفثدتقمغاذوهنستفغفا

علىالبرفىالصيدحرمةعلىالآيههذهلل!فدد:الدحهوجه

ذلكدلمةاو،هدىذبحمنبفعلهقاماقلذلكضامنوانه،المحرم

واردهوكماامرهوباللينو!صيامانلكاوعدلمسأكينطعام

المحرمعلىمحرمعامةبصفهالبرصيدكأنفإذا،)27(بالآية

المحرمعلىمضمونالحرمصيدفإناولىبابفمن،عليهاومضمون

.المحرموغير

...-ة؟-.تثءكه-.-!:لهسئهولط،..

مكةحرماللهاق):قال!ىالنبىانعباسبن)دنهعبدعنروىفلما

لا،نهأرمنساعةلىاحلتوإنما،بعدىلأحدتحلولاقبلىلأحدتحلفلم

ولاصمدها،لنفرولا،فمجرهايعضد)92(ولا،خلثها)28(يخللى

)33(.((لغغرف)32إلانلنفط)03(لفطنها)31(

عدمعلىالنهىبطريقالثالثةفقرثهفىالحديثهذادلفقد:الدلالةوجه

اذإتلافاولىبابفمنجائزغيرالللفلركانفإذا،الحرمصيدتنفيرجواز

كانسواء،ذلكونحووذبحصيدمنالإتلافصورهكانلاألأالصلد

.محرمغيراومحرماالشخص
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علىحرامالحرمصلداق):بدولهالزركشىالأمامحكامفدد

)34(.(بالأجماعوالمحرمالحص

أحد.اطرافلعدالخوفمنالأمناوالمكانىالأمنانوكماهذا

فىالأمانعدميكونقدالو!ذاتفىفإنه،الاجتماعىالأمنمللث

س!صبركانإذافدماللفردالابتلاءبابمنالأعداءمنوالخوفالمكان

وأمابلدلاحثصعدومنخشىإذاكمابالأسبابالأخذمععدمهمن

هنيمثننيونمن!لوئكم):ئعالىقالالبلدواحلربالفعلدخلورالعدوان.

المئاير!.وبنثبرؤالثمراتؤالألفميالأهؤيل!هبنونقمبؤالجوعالخوف

عمهمأو"لئك.زاج!ي!!مهوإثابلبماإئاقائوامصيبةأمتابثفمإذأالنيين

هذهصلرللىحيث)ء3((الفقئويقفمواو"تثكؤزحغةزيهممنصقؤات

انواعمننوعأيعتبرالعدومنالخوفسيمالاالخوفانطىالآيات

الصابرينلبشرىتحقيقأ.نجالأسبابالأخذمععندهالصبرولجبالابئلاء

عبد:الجليلالصحابىباننجدثغومن،والثالثةالئاندةبالآيت!نالوارد

منالخوف:بأنهالآولىبالآبهالواردالخوففسرهدعباسبنالله

3(.)ةالآعداء

الواسع:بمعناهالإسئمفىالصكلألىالأمن:ئلأليأ

كما،الضدقبمعناهالمكانىالأمنمنذكرهسبىمايشملوهو

فيهيسئقرلكىمسكنلهليسلمنالمناسبالمسكنثوفيرأيضألشمل

اننجدماوهو،الشتاءوبردالصيفحرمنويأويهعورثهفيهويشر

الئالثالفصلفىسيائىوكماذلكتحقلقفىدورأالتنفينيةللوسائل

لعالى.اللهشاءاق
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الظ!المبحث

الإسلأ"صىاعبةنىأوالص!ىالأمق

:معنيانالصحىوللأمن

واسع.والآخر،ضبق:أحدهما

الضيى:بمفاهالبدنىاوالصحىالأهن:أولأ

لؤرقه.مرضدونبدن!فىوعافلهبصحةالانسانثمئعبهونعنى

الذىالمكانىالأمنعنأهميةيقللاالبدنىاوالصحىوالأمن

!عناهالذىالمللثأطرافأحدهوبل،الغذائىالأمناوذكرهسبق

سيأتى.وكمااحاليثهمنكئيرفى

الصحى:الأهنأدلة

أحاليثالاسلامدىالبدئىأوللصحىالأمنأهميةعلىفيوقد

نلك:منكئيرة

فىمعافىأصبحمن)!ى:)ل!هرسولانالدرداءابورواهحماا

)37(.الدنيا(لهحزثفكانمايومهفوت،عندهم!ربهفىأمنأ،بدنه

عنالآنصارىمحصنبناللهعبيدبنسلمهعنايضأ!ه-وفوله2

طعامعندهجسدهفىمعافىسربهفىآمنأاصبحمن):قالابيه

.()38(اللنيالهحيزتفكأنمالومه

عناببهعنحب!ببنال!هعبدبنمعاذغهرواهفيما!-وفوله3

ماءأثرراسهوعلى!النبىفجاءمجلسفىكنا):قالعمه

لله،والحمدأجل:فعالالنفسطيباليومنراك:بعضنالهفالال
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العىلمنبالغنىبأسلا:فقالالغنىذكرفىالدومافاضئم

()93(.النعيمهنالنفسوطلب.الغنىمنخيراتفىلمنوالصحة

عتهمأ:اللهرضى-عباسابناللهعبدعنهرواهف!ما!وقوله-4

.()."(والفراغالصحة:الناسمنكثيرفيهعامغبوننعمتانقال:)

نعمتانوالعافدهالأمن)!اللهرسولقال:فالعباسابنوعن-5

)؟ث(.(النأسمنكئيرفيهمامغبون

قالالنجخ!عنيومثذلشمئلن):قولهفىاللهعبدجمنالشعبىوعن-6

)42(.(والصحةالأكا:

:.ايأحاديثهذهمأاندلالةوجه

على:الأحاليثهذهكلدلتفمد

بالاضاف!،الإنسانعلىالصحةاوالبدنفىالعافيهنعمة-فضلأ

ملكلمحدالشخصهذايعتبرحيث،والمكانىالغذاثىامنهإلى

والثانى.ايأولالحليثفىكماوفلك،كلهااللنبا

الحدلثفىكماالغنىمنخيرالصحةبأن!النبىتقرير-ب

.المرضمعالغنىفىالفائدةمالأنه،الثالث

وصكدمالطاعاثفىوالعافيةالصحةهذهاسثغصإلىالدعوة-ج

والخامس.الرابعالحديثفىواضحهوكماالمنكراثارئكاب

النننمنلعثبروالتىالقبامةيومصحئهعنالإنسانمسئولبة-د

نلك:يويد،الأخيرالحديثشانهوكمأعليه

لا):قال!اللهر!مولانعنهال!هرضى-برزةأبورواه.ما

فيماعمرهعن:أربععنيسألحئىالقيامةيومعبدفدماتزولأ
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وفيمااكش!بهاينمنمالهوعن،بهعملماذاعلمهوعن،افناه

الصحة.:بالجسموالمراد()43(أبلاهفيماجسمه،وعنأنفقه

فىسيمالالصحتهالأنساناسدخل!إلى!هدعاناثغومن.

وبالجملةالمرضيداهمهانقبلالمحرما!ارتكابوعثم!طاعالا

بناللهعبدعنهرواهفيما!فيقوللضرهلافلماصحتهاسنغص

قبلشبابك:خمسقبلخمسأاغل!م):عنهمااللهرضى-عباس

قبلوفراغك،فالركقبلوغناك،سالمكقبلوصحل!،هرمك

.(e:)(ممال!فبل!وحبال!،شغلك

الواممع:بمفاهال!هدفىاوالصحىالأهن:ثاليأ

بصحةالانعماننمتعوهو!ضيقبمعناه!صحىالأمنبدئمملوص

بطبيبتمئعهيضأيشملكما،سبقكمايورقهمرضلونبلنهغىوعامة

مدةالانسانيظللنالمسئحيلمنلأنه،ثعالى)للهبإننيشصهودو)ءيداويه

بالطبيبأىسبق-بماتمتعهكانسواء،المرضيؤرفه.أدظدونحيانه

نفقةعلىنلك،اوولرلدلهامستطدمأكانانالخاصةنفقئهوالدواء-علئ

-حيثالثالثالفصلفىشألىوكما-لنلكمستحعأكانانسيمالااللولة

كان،والمظالصحىالثامينبنظاميتمتعفإنهضكامأموظفأكانإذا!شخصان

بالدولة.العامةالمسثشفباتفىأيضأئعانجفهونلكجمر

الصحىاوالبلنىالأمنجعلتكماأنهاالاسلاميةالشريعةعظمةومن.

للإنسانثكفيربمثابةالمرضاعتبرتليضأفإنها،الإنممانعلىالنعممن

وأبىثخلرىسطدلبىغهرواهفمماهعول!وخطالاهننوبهمن

ولاحزنول!ولاهموصبولانصبمنالمسلميصدبما):وريرة

4(.)(خطاياههنبهااللهكفرإلايشاكهاالشوكةحئىغمولأاذى
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الراب!المب!ث

الإسلا!فيالغةائىالأمن

واسع.والآخرضيق،أحدهما:معنيانالإسلامفىالغذائىوللأمن

الض!:بمفاهالإس!فىالصانىالأهن:اولأ

رزقه.علىوامانهالانمماناسثقرارهو:منهالمفصود

الظانى:الأهنادلة

الغذ)ئىالأمنارتبطبلوالسنةالقرأنالغذاثىالأمنعلىدلودد

ةبالايمان

:!قرأن-هنا

بركاتعفنهمنفنحئاوثئفوأاهموأفقزىأهلأأنة)ولؤ:نعالىفال-ا

ك!لوأبمافأخنتاهمكذبوأوبه!نوآلأزفيألشماءفن

-.يفممبيولقأ)6،(

يأتثقاهفمئثةأمثةكتتأفريةمثلأ!فه)وفتربئ:نعالىوقال-ب

يتاشاللهقاذآققاالئهبأثغقكقزتهقابفئئنزغذ)رزفها

.)47((يصمئغونفلأئوأبماؤفخؤفانجوع

الدلالة:وجه

هاتينفىالاقتصادىالانتعاشاوالغذانىالأمنأنوواضح

حيث،صحعحوالعكسالصالحوالعملوالتفوىبالايمانمرتبطالايتين

والحوحللفقرمدعاههذاكلبالغعاصىوالتحدىوالكفرالنكنيباق

:تفسيرهفىالثانيةالآيةبشأنالقرطبىالإهاميقول،والخوف
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قالحلنمامكةمشركوهم:المل!بهااللهضربالتىبالقريةوالمرادإ

يوسفكسثىسنينعللهمواجعلهامضرعلىوطأل!اشدداللهم:!ه

الرزقاىالرغدبالرزقوالمراد..،.العظامأكلواحتىبالقحطفابلالو.ا

كنباىاكهبأنعمفكفرت،والبحرالبرمنأىمكأنكلمنالوفير

بعكةوضرب....والخوفالجوعلباساللهفأذافها!النبىرسالة

لماإلمسجدوعمارةال!هبيتجوارمعانها(ى،البلادمنلغيرهاالملو

فياط:إنهئغومن....القرىمنبقيرهأفكلفالقحطاصابهماهلهاكفر

)48((القرىسانرمنالصفةهذةعلىكانثكريةباىمضروبمل!

ب!غببرمرهوقاللهمننعمهاىزويلبأنالعظبمالدرأنبفررولنلك.

يكنمالتهبكذنك:)تعالىقالواكنوببالمعاصىعليهالمنعمنفس

ستمعالثهؤأنبأنفمميهمماي!رواحنىقومعليينضطنجضةم!زأ

()94(.عيهلم

فنأط!فم)اتد!ط:لمريشالغذائىاطامنتعمهحىفىثعالىوقال-ج

.).د(أخوقافنؤاهنفمخوع

الضا:السابقةالأهمفىوالبركهالخمرلعملم.

الخيربتعميمالالهيةالفيوضات!هانبالنكرجديرهوومما

أيضأكانتولكن،فحسبالاسلاميهالأمةعلىقاصرةلدستوالبركة

آنذاكربهممنإلمهمنزلماوطبقواوآمنواائعواماإذاالسابد4الأممفى

خائمالكرلمالفرأنبنزولذلكينسخألقهبل،والإنجدلاللوراةوهى

النبى!هعلىالسماويهالأثيانخاتمالاسلاصىواللينأبسماويهالكتب

و!نفؤأأهنوأأن!تالي(هرأن)ونؤ:ذلكمعررأنعالىفالالنبببنخانم

الئوزاةاظموألئهنمونمؤ65(}ادئجمجئاتؤلإلنخفتاهغمنيفثهغغهنمنففركا
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منفغأزجيهل!نخ!طؤمنقؤ!هنمهبئكفوأزئهنمهقإنمهمافيذؤهاؤالإلجدذ

.()؟(يغطونفاسناءمنفنمؤكثبزفقتضيذةأهه

السنة:هن-2

:!اللهرسولقال:لمحالعنهاللهرضى-الدرداءابىعن-ا

فكانمايومهفوتعندهسربهفىامتابدنهفىمعافىاصبحهن)

.()2(اللنيالهحيز!

النبىعنأبيهعنالأنصارىمحصنبناللهعبيدبنسلمةعن-ب

طعامعندهجسدهفى.معافىسربهفىأمناأصبحمين):فال!ه

.(r)(الدنبالهحبزتفكانمابومه

)يأمنعدىالئالثشطرهمافىالحليثانهذانلذفقد:الدلالةوجه

قوتفىبنسانلكلالفردىالمستوىعلىسيمالاالاقضادىاوالغذائى

الحديثفىوردكمايومهطعاماوالآولىالروايةفىجاءكمافحسبيومه

اووضكدهيومهلقوتالشخصباصتئكالغذائىالأمنهذايقررفلم،الثانى

ولذا،فحسبيومهفوتيمتلكلمنبقررهبل،الخ..شهراواسبوعلمدة

بأنالسابد!نوالصحىالمكانىالأمنإلىبالإضافةالغذاثىالأمنهذايقرن

نجاسرها.الدنياامتلكهدالشخصهذا

الظاثى:الأهنعنالمسيحدلآفىوردما.

كفافناخبزنا):فيقول()4المعنىهذا(يضأالإنجيليفررولنلك

واحد.يوممنأكثرخبزايطلبو)لماى0()(اليوماعطنا

الواسع:بمفاهالإسلامفىالظينىالأهن:ثلألبأ

الضهق،ليعناهالغذائىالأمنمنذكرهسبقفأيشملماوهو

فىولوشخصلكلوشرابطعاممنالقوثثوفبرأيضأشمملكما
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فلكتحقبقفىدورأاللتفينيهللوسائلأننجدماوهو،الأدفىحده

الله.شاءاقالثالثالفصلفىسيألىوكما

الأهن.يمتلكلمنالاستهنكلمحىللترشيدالإسحيةالفمريعةدصة

الأدنى:حدهفوقالصلإلى

يمئلكانمنالشخصتمنعلمأنهاالإسالملةالشريعةعظمهومن

والادخارالإسرافمحمبشرطولكنالأدنىحدهفوقالغذالىالأمن

والسنة.الدرأنبموجبوهذا.ثابتالحاجةللوم

:الفرأناط.

.(أنمشرفين()6يج!نلايئهتشرفوأولآؤلمثنزبوأ)وكئوأ:تعالى!وله-ا

تبذزؤلاألشييل!ؤابقؤأنميمن!ينخفهانقزفي:)ؤآت.ذاتعالىوقوله-2

يزئهالمئثيظانوكانالفتتطينبخؤانكاكواانمبتزينان)26،تبتالزا

-.)57((كفوزا

كلتمسطفاؤلآغدكأإنىهظونةيافيتجبمولأ):تعالىوفوله-3

آ)8(هحممفورأفلوهاالبشإقتقص

ذنكبيقوكانيفئهزواوكلع!يشرفواننمألفقواإذأنعالى:)وآئن!ن-وفوله4

.)95((فؤاها

:الآياتهذهصأالدلالةوجه

منللابسانوئعالىتباركالحقنهىعلىالآلاتهذهكلدلتفقد

.والثانيهالأولىالآبهفماتهو)06(كمامبنرأأومسرفايكوقان

اما،الفقهأصولعلماءعندهوكماالئحرلمميفيدوالنهى،والثالثة

إسرافهمعدمفىالرحمنجمادبمدحالخبرأفالتفقدالرابعةالآية
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بمعنىهناوالخبر،الوسطالإنفا!هوإنفادهمؤانتبذيرهماو

.الانفاقفىالتوسطمبدافىايأمر

السنة:ويما

عنهااللهرضى-عائشهعنهرواهفيما!كولهمنواضحفهذا-ا

فالرهللومفضلأوددمقصدأوانفقطدبأاكئسبامرئاللهرحم)

)61(.(وحاجته

الحدبث:هذاالدلألة.منوجه

إذالهاللهرحمهاجلمنالإنساقترغيبعلىالحديثهذادذفقد

:اشداءئلاثةفعل

ط!ب.حكلمنوكسبهعملهمصدركانإذا-(

دصداكانبلمبذرأ(ومسرفايكنولمإنفلأدهفىوسطاكانإذا-ب

بنفاقه.فى

يومفىبهيستعينلكىعينياأوندديأكانسواءشينأادنجرإذأ-ج

الخ...عملوجودعلماوعجزاوكمرضحاج!ه

مهلكاثثلاث):قد!هاللهرسولعنمالكبنأنسرواهما-2

الفالرفىالقصد:المنجياتالثلاثومنمنجياثوثلاث

()62(.والغنى

.الاقثصادىالأمنلحفيقاجلمنهذاوكل

الاجتماعى:بالأهنوعفتهماوالإممرافالرفاهدة.

هو:الاننفسهيطرحالذىوالسؤال

لا؟لىالعبنيريوالأسرلف6ثواعهن63(نوع)الرفاهد4لصهل-
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معهاتعدلاتوافرثإنالضوابطمنمجموعةهناكإن:ونمول-

فلا.وإلاالدبنالراوالاسرافمننوعاالرفاهده

هى:!ضو)بطهذه

كانإذاأما،الرفاهلةهذهإلىحاجهفىمدكلهمنالشخصيكوقأن-ا

المنهىالاسرافبابمنلعدفيذا)64(إللهاحاجةفىلس!الشخص

شيئين:عننهىالإسلاملأن،عنه

.المباحاتفىكانولوحتىالاسراف"عن

سيمالا،حقوجهبدونبهالانتفاعوئعطيلالمالاكال!از.عن

بدونالمالتعطيلعنتمامانهىقدالاسمبأنالمعلوممنأنه

.اسئثمارأواسئغل!(واسئعمال

حاجةمنالمناسبفوقالرفاهيههذهفىمبالغةهناكلكونألاب-

السابى:مالكبنانسحدلثفى!هلفولهمصداقوهذاالشخص

6(.)(والغنىالففرفىوالعصد)

التىالأساسيةللحقوقمؤديأالرفاهيةطالبالشخصيكونان-ج

اوعليهالواجبةالنففاثكأداءللعبادحالوقمنذمتهبهاتشغل

زكاةمنوتعالىسبحانهلئهحدوقاو،فبلهللغيرالمسثحالةالديون

ذلك.وغيروكفاراث

اعباءيتحمللاحئىالرفاهيةهذهاجلمنالشخصيستدينألا-د

طاقئه.فوقاقدصالية

بمعنىأو،ومنكراثمحرماثالرفاهيةبهذهالشخصيرتكبهـ-ألا

.وألمنكرا!المحرماثارثكابإلىالرفاهيةهذهتؤدىالأأخر
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وثمذا،لصاحبهاوتكبر)66(خللاءإلىالرفاهلةهذةتؤدىالا-و

غيرمنوتصدفواواشربوا.والبسوا3!وا)!لقولهمصداق

عنهما:اللهرضى-عباسبناللةعبدوفال،(مخيلهولاإسراف

واسرفائنتاناخطاتكماشفماواشربوألبسشئتماكل)

.)67((مخيلة

الإنفاقكثرةاوجهعنالصنعأنىالامامنكرهماننقلئمومن5

:وجوهثلثههالإنفاقكئرةفىانوالحاصل):فيقولذلكوحكم

ئحريمهشلث-فىولاشرعأالمذمومةالوجوهفىالإنفاق:الأول

كونهفىشكولاشرعأالمحمودةالوجوهفىالانفا!:الثانى

فده.المنفقنلكمنأهمآخرحقيفوثلمما،مطلوبأ

دسمين:إلىمنفسموهوالمباحاتفىالإنفا!:الئالث

ماله،وبفدرالمنفقبحاليليقوجهعلتىلكوناق:أحدهمأ

.إسرافولابإضأعهليسفهذا

مفسدةلدفعكانفإن،عرفأبهيليىلافلمايكون(ن:ثانيهما

كذلكيكنلمواق،بإسرافليسفنلكمتوقعةأوحاضرةإما

.)68((إسرافأنهعلىفالجمهور

إنن،تبنيرأاوإسرافأئطبرلاالضوابطبهذهالرفاهيهأنوبما.

الخللاءبابمنليسالرفاهيةهذهمنالمدصوديكونالايثبقى

بابمنالحالةهذهفىالرفاهلةتعتبربل،والغروروالتكبر

قال:الحارثجمدبننافعحددثمننلكعلى(دلولا،النعم

الصالح،الجار:المرءسعادهمن):!اللهرسولفل

ارلجع)ايضأوورد،)96((الواسعوالمسكن،للهنىوالمركب
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والجار،الواسعوالمسكن،الصلحةالعراه):السعادهمن

والجارالمراه:الشداوةمنواربع،الهىوالمركب،الصالح

)07(.(.الضيىوالمسكنالسوءوالمركبالممبوء

بالملاحظة:الجدالروهن.

كماالعالوباثانواعمنيعدكماالجوعوهوالغذاثىالأمنعدمان

اختبارأجلمنالأبتلاءانواعمننوعأأيضأيعدفإنه،)71(سبق

تعالى:قالحسناتهوزيادةدوجالهلرفعونلك،ذاتهالفمخص

ؤالأدفمميالأفؤيلهنونفمبىؤانعوعفخوفهقدهمئبىء)وكلتبئوئئنم

بتهإئاقدوأفمبيبةقنابنهمبذآائن!)155،!مئ!ير!نونفثمرؤالثفزات

ؤزخفةر!هغهنصفؤاتعفهنماونلك)156،زاج!نإلف!ؤأئا

()72(.انمقذونهئمؤآوننك

مننكرهسبقمأعلىلتحقيقهشوففلاالاجتماعىالأمنولكن.

الاجتماعىالأمنلورمنتفعلعواملمنبدلابل،فقطعو)مل

هذههىفما،إلاجئماعىالأمنلتفيذعواملاثقبمعنىاو

ال!اكلأ

تعالى.ال!هشاءل!الئالثالفصلفىعلدهنجيبسوفماهذا
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الخاميىالمب!ث

الجنةوفىالقيامةيو"الأمنطلبمنايئ!ة

بالأمن.خاصةكلهااننجدوأنواعهالأمنمنذكرهسبىمابعد

الدن!ا،فىيدعلأالأمنمناخرنوعاهناكولكن،الدنيافىالاجتماعى

وهوألا،الآخرةفىوتحقد4وفوعهاجلمنالدفيافىلطلبوإنما

الجنة.فىوالأمن،الوعيديومأوالعيامةيومالآمن

القرأنبموجبالأمنمنالنوعهذافىالئزغيبثبتولقد

والسنة:

:العرأناها.

يدخلهامنوانآ،وامانامنباببانهاالجنهسكنحاكيالعالى.دال

.()73(أمنينيشد!ذخئوفا:.)2منفهو

لهم:قاثلأالجنةفىالخوفوثعالىلباركالحقعنهبمينزعولنلك

.)74((لخزلونألدنمولآعاليئنمخو!لآفجكة)اذخئوأ

والتعبالجنةمنالخروجبعدموتعالىئباركالحقوطمأنهمبل

هنفاهمؤهاتصنلثفيفايمنمئفنملأا:تعالىفالفلهاوالأذى

.7()بفخزدجين(

نعالى:قالداثمةبصفهالجنةفىبالخلودوتعالىسبحانهوبشرهم

نحتفامنتجرىجئاتنهنمأندصابخاتوغمفواامئواأثذينونجمثبر)

ق!ذفيئزفناأئإىفذآفالوألزقأثمزةفيبنهانيفواكنقاالألهاز

)76((خالذونفيقاؤهمازوابخفيفاوكفممكشآبهأل!هوالوا
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الأمنعلىيدلمماالجنهفىالمقيمالأبدىالنعيملهموبان

فتهببرخغةرثغم)يئمئئزفنم:نعالىفالأبدأمغادرلهبعدمالمكأنى

.)77((ففنت!نمفيفائفنموجئاتوبىفنؤاب

الأمنسيمالا6وامانامنفىالجنةبمئعيثمئعونفهمئغومن

.)78((آمنينفاجمفةبنذفمفا)يذ!ن:ئعالىف!،الغذائى

المو!إذ،موثفيهاليسالجنةباننلككل!صحةعلىلهمودلل

!موتةإلاالقوثييفايذوقرنلآا:تغألىلمحال،)97(النعيمللذة!اطع

)08((الججيمصأل!وؤقافمالأونبى

السنة:وول.

ابنفعنالوعييومالأمنسائا*يدعوكان!هالنبى(نئبث-!دا

صلاته:منفرغحينليلةيقول!اللهنبىسمعت:قالعباس

بهاوتجمعقلبىبهاتهدىعندكهنرحمةأسألكإنىاللهم)

الحبلذااللهم....غائبتىبهاوتصلحشعئىبهاولالم!مرى

الخلوديوموالجنةالوع!ديومالأمناسألكالرشيدوالأهرالائمديد

رحيمإنكبالد!ودالموفقالسجودالركعالشهودالمقربقمع

.)81(ولود(

عنالزرقىرفاعةبنعبيدرو)5فيمااحديوم!النبىدعاءومن-2

يوم(والأمنAالعيله)2يومالنطمأسألكإنىاللهم):قال(بيه

منعتماوشرأعطيلتاماسوءمنبكعانذأاللهم83(أالخوف

)84(.منا(
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فىالجنهفىبالأمنالجنةأهلوعدوئعالىىلباركالحقانبل-3

الغذانىالأمن،المكانىالأمن،الصحئالأمن:الثلاثيهمنظومته

الجنة:لأهليقال):ق!!اللهرسولانالشريفالحديثففى

فلاتعشمواأنلكموا+دق،أبدأ8()تسقموافلائصحواانلكماق

لدئمبواأنلكموإنأبدأ،تبامموافلاتنعمواأدقلكموان،أبدأتمولوا

فىأوردهاروايهفىكثيرابنالإماموزاد)86((ابدأنهرموافلا

.(أبدأ)88(ئظعنوافلاتقيمواانلكموا،ن))87(ئفسيره

صحيحهفىمسلمالإماماخرجهماالجنهفىالموورعلموعن-4

رسولق!:ق!-عنهاللهرضى-الخدرىسعيدأبىعن)98(

بيناملح)09(فيوقفكبشكانهالقلامةبومبلموتيجاء:!الله

فيشرئبونأهذالعرفونهلالجنةأهلبا:هقالوالنارالجنه

هلالنارأهلياولدفى:قد،الموتهذانعمويقولونوينظرون

هذانعمويقولونوينظروقفدشرئبون)19(:قال3هذالعرفون

خلودالجنةاهليا:يق!ئم:كالهنبحبهفلؤمر:قال،الموت

اللهرسوإ،قرأئغ:لمحالموثفلاخلودالنارأهلويا،مو!فلا

ؤهنم!لةف!ؤهغأنأفر!فبىإذأثخشرةيؤتم)وأنذفيفنم:!ه

.)29((يؤفنونلا

رسولقرأ):قالأيضأغهاللهرضى-الخدرىصمعبدأبىوعن-

كبشكانهبالموثيؤتى:دال؟الحعمرةيوموأننوهم"!الله

الجنةأهليا!قال:والنارالجنةبينالسورسكلىيولمحفحىأملح

؟هذاتعرفونهل:هقالفيشرثبونالنارأهلياويقالفيشرثبوق
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لأهلدضىاللهأنفلولا،ويذبحفلضجعالمو!هذانعمفيقولوق

لأهلقضىاللهانولولا،فرحألمائواوالبماءفيهاالحيأةالجنه

)4!((ترحا)39(لماتواوالبعاءفيهاالحلاةالنار

النومالجنةأهلعنمنعأنهوتعالىسبحانهعظمتهمنإنهبل-5

يشبهالنومإناجلمنولكن،أرقفيبخعلهماجلمنلس!

لاايضأفهمممبقكمايموتونلاالجنةاهلا!وحيث،الموث

مسلعرةدائمهبصفةالجنةبنعيميئمئعونفهوئئمومن،ينامون

ال!ه!رسولسئل:قالعنهالله-رضىاللهعبدبنجابرفعن

أخوالنوم)!الةرسولففالأالجنةاهلاينامرسوليا!لل

9(.أ(ينامونلاالجنةوأهلالموث
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الثانىالفصلهوامش

حديثهفى!النلهىنهحعىوالرلبعو!ثالثالثالى!عاملترئييفىاغمدنا)1(

ف!:لمهايطصالأيصر!محصنيناقهعهيدبنسلمةرواه!ذىالشريف

لهحمزتفكأسايوههفوتغدهبدنهفىمعافىسرلطفىأمنألصيحهن)

نخريجه.سبقحديث(الدنبا

(Y)08-82الاياتالأسعامسورة.

تخريعه.تفلم)3(حليث

تخريعه.تقدمحليث)4(

.285أية!بفرةسورة)5(

ولر،الهاتىصدفؤدهحمد:تحق!،8رقمحديث38صاجهسلمصحيح6()

.بيروت-ال!جماالتراثإحياء

.هأالةالبالنةسورة)7(

.7أية!بينةسورة)8(

.ا-3الاا!الضرممورة)9(

ص7ج،35103رفمحديث163ص6جمصنفهفىث!يدهةا!ىالنيخوجه)01(

الطهعة.لرشدمكنمة،!حوتيوسفكمالا:نحق!352،رقمحد!ث918

هـ.3949عامالأولى

.92أيةلر!)11(ممورة

.99-69الآياتالأصلفممورة1()2

.44751-"6!رة1()3

.4547-ا!ي!!نحل)14(ممورة

A.1يةأسباسورة)15(

.75؟ية!فصمر،ممورة(61)

.67الآيةمنالغكبوتهـرة)17(

8(I)4الآيةقريث!سورة.
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،بنصرف754ص3جالطيمالفرانبتفسيرالمسمىكشراينتفسير:يراجع)91(

.!بروت-فةالمصارد

نخريجه.صمبقحديث2()0

نخريجه.ففلمحديث2()%

فقهاءليضطقولوهو،من!دكلروايةفىواحمدحنيفةأ!ىصهنقولوهو)22(

اللهوعبدعمر:فول:و!نابمنالصحابةومن،راهويهينوالس!الالا!ية

!احكام!عماجدإع!:يراجع،غهةلنوالحكمثبيربنوسيدعمىبن

!مراكى،مصطفى!وفاالو/!ثميخئحق!،164صفركشىللإمامالمسلجد

عام!خامسة!ط!هعة،!مصريةالأوقافيوزلرةالاسلاميةللاثمنونالأعلى!مجلس

.اماهـ-999!ا02

.79أيةعمران2لسورة)23(

،186صا.جالينىللاجام!هخارىصحيحشرحالقار!عمدة:يرلعع)24(

.امهـ2913729عامالأولىالطبعة،بمصرالحلىهصطمىطيعة

دمرجع،دزركشىدلاكامالممماجدبلحطمالساجد)علام:ذددفىتفصلأيراثع)25(

لطما.وها164ص!سابق

.59الاية!مايدةسورة2(.)6

،803-313ص6جالفرطبىنفسبر:الايةهذهلحطمفىنفصبلأيراجع)27(

الخالى،عهددقىعبد/سحقي!،126-124صاجللشالعى!فرأنلحكلم

اصجللجصاهى!فرأنولحكاماهـ،054عام-ييروتالطمط!كشدو

3 4 0 " 33 9 5 1 5 3 " 9 i،!تراثإحياءدلر"قمحاوى!صالتىمحمدلمنحف!

اهـ.50tعام-!روت!ولى

2()Aهفصوراىدخاءبفنحومخكل،خدمايؤخذولايجزلاأى:خدهايخطىلا

الكلأ.شا!رطي

شجرها.يمطعلا:شجرهايضدلا92()

ئحل.لااى:لالكتقط)03(

!نويفلت:يرلجع.هالهلهيعرفولاالأرضعلىيوجدهد:اللئطة)31(

.248ص!سابق!مرجعللجرجثمى
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أجلهنبيلأ+لهالبضىبهابالتعريفيقوملكىاللقطةاخذمنهو:الغضف)32(

لصاحبها.إعادنها

918صا.جالسابقالمرجع،البخارىصحيحشرحالقرىعمدة:يرلجع)33(

والمشرالحديثهذاالفاطمعلألىفىيراثعكما،الحرمصيديتفرلايا*فى

Aصهنا.جالمرجعنفسإليها. i091،ا.

.154صالسابقالمرجع،للزركشى!مساجدباحكامالسلجدإعلام:يراجع)34(

55157الآباتالبفرةسورد)35( - l.

.916ص2جللفرطبىالفرآنلأحكامالجاهع)36(

نخريجه.نمدمحدبث)37(

تخريجه.نقدمحديث38()

،1421رقمحديث،724ص2جصحيحكابمنادسننهفىماجهابناخرجه)93(

.للئراثالرياندار،البافىعبدفؤادمحمد:تحقلى

نحقيق،9406رفمحديث7vroصجهصحيحهفىالبخارىالاهاماخرجه4(5)

4عامالثالئةالطبعة-أليمامة-!ئيرابندار،البفاديبمصطفىد. 0 V،اهـ

حليث468ص3جالهندىالدينحساملابنوالآ!عالالأفولسننفىالعم!كنز

-:ليئان.ييروت-المكلفةدإر،6؟44رقم

،هـ.*"-ح!.!ي!!ب..

تخريجه.تقدمحديث4(2)

252رقمحديث،188ص4جسننهفىالئرهذىالإهاماخرجه)43( i،كتاليفى

صدقى:تحق!ى،صحيححسنحديثهذا:وقال،القيامةفىباب:القيامةصفة

.ام499اهـ-441عامالفكردارطبعة،الطارجميلمحمد

البارىثتحبشرحالبخلرىصحيح:لر)جع.صحيحهفىالبخارىالإماماخرجه)44(

عبدفؤادمحمد:نحفمهت،الرقاقك!ابفى235صااجالع!مفلا!حجرلابن

العمالوكنزهـ،ا937عامببروت-فةالمصدار-الخطيبلدينمحب،الباص

rrصاهجوالأفعالالأقويلسننفى i09344رقمحدلث،ا.

372صجهصحيحهفىالبخلأىالإهاماخرجه)45( Iكتابفى5318رقمحديث

،المرض:والوصب،التعبهووالنصب،المرضكفارةفىجاءهابابالمرض

ثنالشخصي!حهقهاهو:والأذى،الباطناهراضهنوالغموالحزنوالهـم
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3(

4(
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6(

71

8(

9(

.(

1(

2(

حجرلابنالبخارىصحيعشرحال!ارىفنح:يراجع.عليهغيرهىتط

.561صاهجالصممحنى

.69الآيةالأعرافسورة4(

.112أيةالنحل4(.سورة

ص4جالفرطمىينفم!بروالمعروفللمرطبىالفرأن!حكلمالجاهع:برلجع4(

عام!ثالية!طبعة،بمصرلصصلظدار،بنصرت0193،1193

.ام699اهـ-416

r.5آيةالأيف!سورة(،

.4الايةقريمثر،سورة(ه

.56،66الآينلى!مايدةصو!ةه(

قخريجه.سدىثحليثه(

تخريجه.سدق!حليثه(

ورمه.ولموهوالأدشحدهلىمظ!سلاهناى:المغىهذاه(

.11الا!ةالسلدسالإصحاحمنىيمجيله(

.67أيةالأصافسووه(ه

.2627،أيةالإسراءسورة(ه

.92أيةالاسراءسورة(ه

.17أية!الرق!سورة(ه

اليهحاجة!ونمنهلجزءحثىأولمالهالشخصألفك:هوالتبنيراوالاسراف6(

مسنفلأ.لىحالياللمراولهنفعأو

7ص4جوالأفمالالأفولسننفىالعمدكنزفىاللقعلاءالاهاماخرجه6(

.2579رقمحليثا

،325رقمحديث،214صاجالشهلبمسندلىالفضاعىالإهاماخرجه6(

63رقمحديث215صاج TV ، r Y،سلفى،المطدجمدينحمد!:تحقض!

tعام!ثثية!طبعةدرسد4هؤمسة . V.اهـ

مهلك!خث):!ىاقهر-ولقد:قدهالككأل!سص:يتملمهو!حليث

المرءوإعجالط،منبعوهوى"هطاعفشع:!مالكاتلأما:منجياتونلاث
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والقى،!فمرفىكوالمصدو!عحيةالسرفىاللهفخشية:المتجيلثولط،ينقسه

.(والرضاالضبفىوالطل

الطعامألواعفخرتناوللو،الفارهةالسياراتركوبلرفاهية)مثدةوهن63()

.ومكذا..واسعةبيوتفى!سكنىاو،الئيابألواعيثخمسىاو5و!شرا-

معارأوليس،شخصلكلنسبىهدار!حاجةهيلرانبالذكرالجد!روهن)64(

هنكحاجةليستمثلا!رهعةالمندساصحابأوالوزيرمم!نأ!فحاجةاومحلدأ

.وهكذا..ذلددلن

تخريجه.تقلم)65(حديث

الئك!ر.:الخروء)66(

ثمرجع،اليخلر!صحيح:عاسابنوؤول!!نسحليثفى:ورلعع)67(

082صجه!سابق Iالليا!كنالبفى.

4جالأحكاملللةجمعهن!مرام!لوغشرحالصنعاسللاكامالسلامسدليرلجع)68(

لول..-مروتالطميةالكنب-د)رهابطوها163ص

واكع!اكولىسننلى!عصكنز:يراجع،!صحبحرجدورثالهأحمدرواه)96(

.13532رقمحليث992مة8ج

.75303رفم138صااجدمماكقالعرثعننس)75(

النحلوسورة،69رقمالأصلفسورةهننكرهمامممق!تىالآيتكوهما71()

.211أية

.1ا-5557رفمالايات!فرةسورة72()

.6،أية!حجرسورة)73(

.294!ةالأصلفسورة7(،)

.84؟يه!ح!رسورة)75(

.25أيةالثفرةسورة)76(

.21أيةالتلإكةسورة)77(

.55أيةاللغ!سورة)"7(

ا!!رسودق!:-قلىكها!ةرضى-اتهع!د!نث!ررواهمان!يويد)97(

؟!موثوها:فدتالنلهه!!لأله:حواءلاهرفهألمفدألمللينماثلما)
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هجمعفىالايثمىاخرجه000(يمشىولايبطثىولايشربولايطعملا:قال

.6893رقمحديث85ص3جالفوالدوهنبعالزولد

.56أيةالدخانسورة08()

تخريجه.نقلمحديث)81(

ثففر.:هحلة)82(

(Ar)ال!باهة.يومالأهنا!:!خوفيومالأهن

تخريجه.نقلم)84(حديث

.العرضهوالسفمإلمز،نمرضوالا(ى:فسفموافلا85()

(6A)الصالكنز:يريح.ثق!ورثالهمريرةوأبو"الخدرىسيدابورواهالحديث

206ص41ج،49393رقمحليث957ص41جواكعالاكوفىسننفى

56cرقمحديث r i tجاالدلسيالروضو!سسىبلطمرلسثصفرأ!عجم

المكش،!حاجمحمودئمثرهحمد:تحقى213،رقمحليث041ص

اهـ.،50عامالأولىالطهعة-عملردار-الا!مى

(AV)الفكر-دير،554ص2جالطبم!فرآنبنالعمبر!مسمىكئيرا!نئالسير

اهـ.104علمطروت

(AA)ئرحلواولاتخرجوافلاأ!:تطفوافلا.

Aص4جهسلمصحيح98() Aجنة.كتابفى9،28رقىحديث2ا!

مخالص.الأبيضهو:الأملح)09(

!منل!مما.بىلنوسهميرف!ناى:يشرلبون)19(

.93ألةمريمسورة)29(

حزفا.:ترحا)39(

حدثهذاصسىابوغهوقال،3156رفمحديث315صجه!ترهذ!سنن)49(

سننلىالص!كنز:ايفطيرلجعكما،لألهانىأيضأوصححهصحعحسن

.5293،رفمحليث006ص14جوا!الا!وفى

الصحيح.رجالالبز)رورح!والبزارالأوسطالمعجمفىالطبريىالإهامرواه)59!

.01874رقمحديث768صها.جللضفو!دهجمع:يرلجع
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الثالثالفصلى

لتحقمقالتففيذيةألويعائلى

ألإجقطكىالأمق
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ونقسيم:تمهيد

جوانبمننكرهسبق.ماالاجئماعىالأمنلتحقيقيكفلا

صحىوامن،مكانىوامن،اقتصادىاوغذائىامنمن:مئعلدة

وجودمنبدلابلذكرنا،كمأالروحىاوالنفسىالأمنكلهفلكويسبق

وسائلفىالوسائلهذهوتممل!،الاجتماعىالأمنلثحقيقئنفيذيةوسائل

معنويه.وأخرىماديه

الئوالىعلىمبحلئينفىبيانهاإلىيدعوناالذىالأمر

الاجتماعى.الأهنوتنفيذلتحقئالماديةالوسانل:الأولالمبحث

الاجتماعى.الأهنوتنفيذلدحق!المفويةالوساثل:الظلىالمبحث
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الأولىالمب!ث

الاجتماكىالأمنوتنفيةلت!قيقالماديةالويعانلى

-5

-7

:امورسبعه.فىالوسائلهذهولنمل!

الاجتماع!.الأمنلتحمبقفعالبدوروالدولةالفردهام

الاجتماعى.الأمنئحعيقفىالزكاةدورلفطل

الاجتماعى.بالأمنللنهوضالإسلاعىالوقفدورئفعيل

الاجتماعى.الأمنتحقلقفىودورهاالكفارات

الأجئماعى.الأمنتحدبوافىودورهاالصذقأت

الاجتماعى.الآمنئحقيقفىودورهالإسلامفىالعفوإنفاق

ثحاليقفىنلكودوبىالخلريةالمشروعاتإقأمهفىالمساهمة

الاجلماعى.الأمن

الاجتماعى.الأمنئحعيىفىنلكودوروالفيئالغناثم

مستمر.مطلبفىكلاجملناهماولنوضح
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الأولىالمطلب

الاجتماعىالأمنالت!قم!فعالىبدورلةUJAMSالفرهـقيا"

عايلى:المطلبهذافىننناولوسوف

الاجنماعى.الأهننحفيقفىالفرددور-ا

الاجنماعى.الأهننحفب!فىالدولةدور2-

.اجملناههاولنوضح

الاجئماعى:الأهنتحقيقفىالفرددور:اولا

يبحثأنعليهأدقالاجتماعىالأمنيتحاليقفىالفرددورويثمل!

علىبسببهاولحصل،لومهقوتمنهالتكسبحرفهاوعملعن

لشفدهوعلاج،يداويهمرضهعندوطببيواريهولباسياويهبعمكن

والشمولوالسطوالسركةمنصاحبهيمنعالعملاقبل،اللهنجإنن

القةفشنزىاغطوأ)ؤ!يم:نعالىقدالوجة،لماءحفظاالنا!أوسؤال

يغاقيتبئئمؤالمثئفاذهانعنبغالميىؤشتزذونؤأنفؤفئونوزسوئهغمتئنم

فيقافشواذتوناأنلىق!نكمتجكللاثي)!ؤلعالى:()1(وفالتغطونكنتغ

.)2((!ئمثئورؤنجنيؤزقهمنوكفوامتدبفا

فىيلخلفهومعدنمجالعلىلقحصرلا:الا!م!ىالعملومفهوم

سباسية،6اجنماعبة،دينبة،اقنصالبة:الحلاهمناحىوشنىالمبالبنكافة

البطالةتعرفلاالامملامى!مجتمعفىفالمسلم،!خ..عسكرية،تعلبملة

عملفىليستلنهاطالمامهةأىيحثقرالافعليهثئمومن،اليهطر!قا

بل،حرلمفهو!حرام!ىيؤدىماكللأن،لهحرلمالىموديةلىحرلم
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المجتمعأفريدبعضيراهماعكسعلىوفلكاللدوى!العمليمدح!إنه

معدانبنخالدغهرواهفيما!ههقوكواحئقارامتهاننظرةإليهوينظرون

ياكلانمنخبرأقططعامأاحداكلما)-غهاللهرضى-المفدامص

.5()3(يدعملمنياكلكاندا!دال!هنبىوان،يدهعملمن

منكالآاممىفن):عجاسبناللهعبدعنهرواهفيما!ويالول-

)4(.(لهمغفورأأمسىيدهعمل

نظرفىبسيطأكانولوحئىاللسولمنصاحبهانعملمنعوعن-

فال-عنهاللهرضى-هريرةابوعنهرواهفيما!هقولهالبعض

ظهرهسكلىفلح!طبحبلهأحدكميأخذلأقبيدهنفسىوالذى):

(()منعهاو(عطاهفيسالهرجلأيأئىانمنلهخير

رضى-الخطاببنعمرأن)بلغنى:قالعأصمبنمحمدوعن-

حرفهلههلعنهسال.حلهوأعجبهفئىراىإذاكان-عنهالله

)6(.(عينىمنسقط:قال!بل-لافإن

الاجنماعى:الأهننحقمقفىالدولةدورئاليأ:

الثلاطى،شكلهفىالأمنهذاتحقبقفىاندولةدورذلكبعدوياتى

اللوله:علىانفىشمل!اللورهذا

المناسببالأجرشخصلكلالمناسبهالعملفرصبئوهرتموم(ن-ا

العملهذاأنسيمالا،السلعواسعارالدخولبلنالئوازنلمبدائحاليقأ

الغ،....الآخرينسكلىوالسطووالسركةالشمولمنصاحبهيمنع

الأعمالرجالسيغالاالمجتمعأضكنياءفعلىنلكالدؤلةتستطعلمفإن

الدولة.عنتخفيفأالدوربهذايضطلعواالق
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المج!معاق)7(:بمولهنلكعنالمحدئلنالعلماءلقررثغومن

والآجرمئبطلا،كانانالشخصلهذاالمناممبالعمللوفيرعنصسئول

فيهأصيبأو،العملعنعجزإنوالضمانأتعاملأكأناقالمناسب

مننفسهمنمسلمبكلأولىأنا)!قالكمااولادأوتركتوفىأو

ضائعيناولادألعنى-ضياعاأودينالركومن،فلأهلهمالاترك

بقولثئمومن،اج!ماعىضمانفهذا.)8((وعلىفإلى-لصغرهم

ثخرجلاكلفب!لهفىالعوثيجدلألمنعجب!):فرأبوسلثنا

الشيبانىالحسنبنمحمدالاماموكان،(سيفهشاهرأالناسعلى

جاريةوجاعته.وللاميذهطلابهمعدرسفىكان:حنيفةابىصاحب

لقداللهقائلك:لهأ)9(فدالاللثلقفنىلقدلكتمولسلدى:لهوقال!

الطلاب(معللمدارسهأعدلتهاكنتمسألهاربعينراسىمنأضعت

ثغومن،رزقهعلىيطمئنأنبدلابطبيعتهالإنسانانعلىيدلفهذا

وهذهيعملأنواحدكلمساعدةمممثوللهايضأعليهالمجتمعفإن

رعيته.عنمسئولوكلكمراعكلكم):الإسلامفرضهامسئولية

الإمامفإنوبالدألى،)01((عنهمومسئولراعالناسعلىالذىفالأملر

لهميوفربحيث،فللثعليهيجبالنأسعلىالمسئوليةاللهولاهالذى

ماحسبكلالمعيشةأمورمنلهينبغىفاالموجودةالدولةباجهزة

يستطيعه.

بانأعليهقالرغيركانإذاأما6العملعلىقالرأكانبذاهذا

عنبمنعهأنهطالمايلشخصلدىالعجزنوعككايأعاجزأكان

وقنالشخصهذاحاجاتفيهاوالقالوين!دولةتكفلفحينئذ،العمل

طرقخصمنونلك،لهبالنسبةالاجلماعىالأمنيتحققحتىيعول
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المخصصةالدولةميزانيهطريىصالاجئماعىكالئضامناخرى

هذافىسيأتىوكماالخ.-والصدفاتالزكاهطريقاوعنلنلك،

القالمة.والمطال!بفمطلب

والغذ!لى،،الصحىالأهنلنحفبقابضأفعالدورالدولةعلى-2

يلى:كماوذلكوالمكلألى

والاستشفاءللعلاجدوربإنشاءتقومأتعليهايجبفالدولة.

علىيفدرلفناقئصادىبسعرأوالقادرينلغيربالمجان

ونلك،لاثقوبشكلالخدمةتحسينعلىتعملوأننلك)11(،

الحديثالعصربئعبيرأو،للمواطنينالصحىالأمنلنحفلق

علىيجبئمومن،الصحىالئامينبمظلهالموأطن!نكافةتمئع

لتحق!قكوسيلةونلك،الببئىاللالوثمنععلىلجملانالدوله

يحاولفردكليدعلىبالآخذايضأئعملوأدق،الصحىالأمن

لن!امزمةالاحئلاطاتياخذاندونالبشىالللوثينشران

إذ،نلكمئليرتكبلمنالعقابيةالتشريعاتباصدارونلك

لغلقأنالدولةعلىيجبثغومن،الفلاجخ!ر.منالوقايه

لتاولهالمنعلبهابنرتبلأنهوالخمورالدخانمصانع

وطبيا.علميأنلكثبثوقدالخطوره،بالغهصح!هأضرارأ)13(

وبشكلبالمجانمساكنببناءئفومانايضأالدولةعلىيجبكما.

بسعراخرىومساكن)13(،لمسئحقيهائذهبمناسب

المكانىالأمنلثحقيقونلكا!ئصادى)،1(،
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للصواطنلن1()السلعبلوفيرتدومأنايضأالدولةعلىيجب-ما.

لئحميقوذلك،زيادنهاعلىلعملوأن،منهاا!اساسيهسيمالا

لهم.الغذاثىالأمن

لكمماءوالمالبهسالأقمشةلإنئاجمصمانعبإنشاءالدولةلفومكما.

.نجدأبسيطربحبهامشأوالكفةابسعر)16(المواطنين

علىئعملفهى،سبىهـ!أعلىالدولةدوريالثصرولاهذا.

ثئمومن،الاجلما!!الأمن.لحقدىإلىلؤدىماكللوفدر

وبسعرلمواطن!هاجماعمهنقلوسانلبتوفبرثقومأن)17(فعللها

وأنواعهامراحلهابمخئلفالمدارسمنالعديدوبإنشاء،مناسب

قاسبةبمصروشالتمنهاوالقليلبالمجأنمعظمهايكونانعلى

تعليمفىالمواطنينغايةلتحقيىوذلك،نلكفىيرغبلمن

!،هدةتعمل(نالدولهعلىيجبوبالجملة،وهكذا..ابنائهم

للمواطنلنءخاعىالابايأمنئجقيقإلىلؤدىماكلفى

لرعالا!ا:الدو!ةكفالةلهؤي!النىالائارب!

-الخطاببنععرمناقبفى6،الجوزابنامالإ،3!رهمانلكيؤيد-ا

معخرجنا)كال:اسلمأبيهعناسلمبنزلدعنعنهاللهرضى

إذاحتى()80وا!محزهإلى-عنهاللهرضى-الخطاببنعمر

لمحدركباهناهالأرىإنىاسلميا:فقالنارإذابصرار)91(كنا

دنوناحلى)02(نهرولفخرجنا،بناانطلق،والبردالليلضربهم

نارعلىمنصوبةوكدرصغارمعها.صب!انبامرأةانافإذا،منهم

اصحابلاعليكمالسحم:عمرفقاليتضاغون)؟2(وصبيانها
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وعليكم:فقالتالنار،أصحابدا:يقولانD-Aj-الضوء

فالال:فدنا:فالدع،او(ذن.:فالالت؟)22(اثنو:فدال،السلام

هولاءب!وما:فقال،والليلالبردضربناقد:قالت3بالكمما

القلرأهذهفىشئفائ:قال،الجوع:قلثيتضاضكون؟الصبية

فال:!عمروبينبينناوالله،ينامواحتىبهاممكد!مما:قالت

عنا؟لغفلئمأمرناشولى:قال!3بكميدرىومااللهرحمكإى

دارأئدناحئىنهرولفأنطلالنا،بناانطلق:فقالعلىفأ!كبل:قال

)34(ففال:شحممنوكتة،دقبقهنعدلا)23(فأخرجاللاليى،

وزرىنحملانت:فقالعنك،احملهانا:!ك،علىاحغله

فألقىنهرول!يهامعهوانطلعتفانطلق،عليهفحملثه!القيامةيوم

على2(فزى)لهايدولفحعل،شيئأالدقدقمنوأخرج،عندهانلك

ابغنىفقال،انزلهاثم)37(العدرتحتبنفخوجعل،)26(لكأمرشوانا

وانااطعمبهم:لهابفولجعلثم،فمهافافرغهالصحفةفأننهشبنأ

نلك،فضل)92(عندهاوتركشبعوا،حتىيزلفلم،لهم)28(اسئطخ

الآمربهذااولىكنتخدرأال!ه:جزاكتالولفجعلثمعه،وقمتوفام

المؤمنيناميرجئتإذا،خيرأقولى:هعول.المؤمنينأمدر)03(من

فربضاستعبلهائمعنهاناحلةللحىثم-اللهفماهان-هناكوجدئتى

الصبيةرايتحتىكلمنىفمااهذاغيرشانلك:فطت،مربضا)؟3(

اسهرهمالجوعان،اسلميا:فعالا5وهدونامواثميصطرعون

()33(.رأيتماارىحتىلنصرفلاانفاحببتولبكاهم،

ولاسمناأكلفماعمرعهدعلىالناسانجدب):قألطاوسلبنوعن-ب

)34(.(الناسأكل)33(حتىسمينا
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)فجاغهالخطاببنعمرعندكنت:فالمالل!بنانسوعن-ج

هذاما:فقالالمؤمنين(مدردأاكسنى:فقالثاطأنصارمنامرأة

فمالكال:ايوارينىثوبعلىماوالله:دالت،3(كسوئنن)(وان

إليها؟فألقاهوجيبخ!طفأبيضدرىأخرجثمخزانلهفدخل

علىوالبسبهوخدطية3(فرقعله)ةخبقكوانظرففلبسىها:فالال

)38(.(لهخلىلألمنجدالدلافإنه)37(بشرل!

:الآئارهذهمنالدلالةوجه

كفالةصكلىالدولةحرصمذىعلىالآثارهذهكلدلتوقد

رعاياها.
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الثانىالمطلب

الاجقماتألأمنت!قيقفىالزثاةد!ر

عن:المطلبهذافىنتكلممموف

شرعيتها.وسنداهالزكمفهوم-ا

.الزكاةشرعيةمنالهف-2

والمسيحية.اليهؤثيةفىالفالراءحقوق3-

إجمالأ.ذكرناهماولنوضح

شرعبئها:وسندالزكاةمفهوم:اولأ

زكاته.عنهادىاىتزكيهمالهزكىوقيل،الزيادة:لغةالزكاة

لمالكمخصوصمالفىالمالمنطائفه)يحهابعنعبارة:وشرعأ

مخصنوص)93(.

.والإجماعوالسنةالكتاب:الزكاةشرسكيهعلىدلودد

:الكتاباها

وئزكيهمتطفر!صذكةأفوأبهنممبن:)!خذتعالى-ففولها

).،(.يها(

.)41(ؤثفخروم(!شابل)24(فعكونمخقافؤالهنم)في:و!له-2

http://kotob.has.it



غفيفاوالعاملينوأنمشاكلنينفقراءالصئذقاث)إنقا:-وقوله3

وابنالفهشبيلوفيوأنغابىمينالزقابوقىدالوبفنمؤانمؤئفل!

()42(حكبخجم!خوالفهالفهفنفريضة!مئببل!

كانمنعلىالزكاةإخراجوجوبعلىالاياتهذهكلدلتففد

المصارفوبالجملةإللهاوالمحتاجدنالفالراءإلىل!زدعلدها!الرأ

وليسثلهمحقالزكاةهذهلأن،الثالثةالايهنعلكعلىدلتكماالثمانية

ولعالىنباركالحقامر!دثموهن،الثانلهالآيةعلبهدبثكمأمنحة

لهمثطهيرأالزكاةامويلبتحصحلبعدهمنالأمرللىومن!نبيه

ايأولى.الآلهذلكعلنىدلتكماولآموالهم

السنة:واها

قال!الرسوليان-غهماالله-رضئعباسابنعنوردفقد

وانىاللهإلاإلهلاأنفبهادةإلىلدعهم)أليمنإلىبعثهحدنجبلبنلمعاذ

خمم!عل!هملفرضاللهأنفأعلمهملنللطأطاعوكهمفإن،اللهرممول

اضرضالنلهانفأعلمهملنلكاطاغوكهمفامن،وليلةيومكلفىصلواور

ففر)ئهم()43(علىوترداغنيانهممنتؤخذأموالهمفىصدعةعليهم

:الإجماعواما

لامحكمةفرلضةوالزكاه):بدولهاالموصلى)44الإمامحكاهففد

ئعالىدولهو!وبالكتابفرضيتهاثبث،جاحدهاويكفر،تركهايسع

ولركيهمتط!هنمصنقةأفولههنمه!)خذ:وقوله،4()(الزكماةوآنوا)
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ومنهاخمسعلىالاسلامبنى+حديثوهو:وبالسنة-)6"((يقا

.الإجماعوعليه+)47(الزكاةوايتاء

:الزكاةشرجمةهنالهدقا:ثلأليأ

الوضعيةالقواندنمنفانونا(والسماويةالشرائعهنشريعةنجدلع!

الإسلا!ية،الشريعةفعل!مللماوئفصيليةواضحةحقوفأللفقراءأعطى

اعطثالتى-سياتىوكما-السابقةالسماويهالشرائععكسعلىوذلك

الوجوبسبيلعلىوليممن،والاجمالالإحسانسبيلعلىللفدراءحدوكا

والتفصيل.

الئكافلمبداتحقلقهو)48(الزكاةفرضيهمنالهثفانوحيث-

.وهكذا..وفقدرهمغنيهمجميعأالأمةافرادبدنالاجتماعى

أضكنباءقيامالمجتمعA.Aبلنالاجنماسكىالئكافلمعانىبينومن

(الزكاه).مصارفوبدلةالفقراءلهؤلاء)94(اموالهمزكاةبدفعالمجثمع

نللثرأسوعلىحيائهممطالبتحق!ىعلىالزكاةبهذهسمتعلن!الكى

للفقراءبدفعهاالأغنداءلدومالتىالزكاةهذهبأنعلما،الغذائىالأمن

خق(فوأبهنمفي)وأئذلن:ثعالىكاللهمحقهىبلمنحهل!س!

.()1(وانفخزومثلشافي241(ففوثم

بالملاحظة:الجديرومن.

الاقلصادىاوالغذاثىالأمنبتحقي!تقملاالزكاةأن+

مكانالهيكنلملمنالمكانىاطأمنثحققإنهابل،فحسب

الصحىالأمنايضأثحققكما،الإلجاربطريقولو
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الطبيبأجرأوالعلاجنفقا!دفععلىفادرألكنلملمن

وبالجملةجميعأ،ث!ؤلاءلكلالزكاةاموالإخراجفيجوز

بإخراجهاهوثاماوالغنىمناخنثلوالزكاهفإن

مامسلحقهاعليووزعثصحلحألوجيهاووجهت

حأجةصاحبآولامسكينولافقيرالمجئمعفىوجدنا

بنعمرسيدناتجربةمنفلكعلىاللولا،بالجملة

تفصللا،لنكرهاالمقاميشمعلاالشهير،.بماالعزيزعبد

دورألعبثعصرهفىالزكاهبأننقولالظيكفيناولكن

سعادهفىالجميعوعاشوالفقراءالففربمحوكبيرأ

طدبة.وحباه

ننقلأنالمتواضعالبحثهذافىلنايصيبئغومن+

الشانهذافىالزكاةندوا!وثوصياثقراراثبعض

يلى:كماونلك

ربيع116-4منالفترةفىالعاهرةفىالمنعقدةالأولىالندوةفىجاء-ا

جمدصالحبمركزمAA)/2591-27/0الموافقاهـ-954عأمالأول

ا!أزهر:بجامعة-كاملال!ه

الأمر:ولىمنوتطبلدهاالزكاهإلزامية:السالسةالتوص!ة-

لنطبقالجادالعملإلىالإسلاصهالبلاررفىالحكوماتدعوة-أ

إنشاءنلكومن،كافةالخاةمجالا!فىالإسلفيةالشريعة

علىالشرعدهمصارفهافىوصرفهاالزكاةلجمعخاصهمؤسسالا

عنرمصارفهامواردهافىمستاللةم!زانيةالموسسةلهذهتكونان
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هوفالبديلالإشميهغحرالبلادفىأما،للدولةالعامةالميزانية

-الزكاةبشئونلعنىالتىالجمعيأث

الخاصة:الأساسيةالحاجاتورعايةالزكاة:الثاهنةالئوصية-

بجميعالزكاةئراعيهاالىالآساسيهالحاجا!مفهوميرتبط-ا

وحاجلاثضرورياتمنالإسلاميةالاثمريعهمقاصدعناصر

وتوفلرومكانازماناالساثدةايأعرافمعيتلاعمبمأالكفايةلتحال!

المسلمين.بينالاجئغأعىالدكافل

هوالمسلمللفقيرالزكاةتوفرهااللىالأساسيهالحاجاثمعيار-ب

ماوساثرومسكنوملبسمطعممنإليهيحتاجلماكافيةتكونان

نفسهللففيرولأتق!رإسرافبغ!ربحالهلللقماعلىمنهلهبدلا

بنفالته.يفومولمن

23-26منالفترةفىفطردولةفىالمنعددةالثامنةالنلوةفىجاء-2

ما899عامإبر!ل2-023الموافقاهـ-418عامالحجةذى

بلى:ما

ططعممنيعولهمومنهوإليهيحتاجماكذبالكفايةيقصد:خامسأ

نلككانانعلموكتبأولادهوتعللموعلاجوأئاثومسكنوملبس

تقتير.ولاإسرافغلرمنعادةبهيليىماوكللأمئالهلازمأ

:()2والمسيحيةاليهوديةفىالففراءحقوق:ثالثأ

أليهوثيهوهىالممابقةالسماويةالائمرائعبأننكرناأنسبقوكما

لهمالإعانةنجغرضالأ!ثاءفبللملفقراءحقوقااغطتقد،والمسيحبة

كماونلكوالنفصيلالوجوبوليسوالأجمالالاحسانسبيلعلىولكن

بلى:
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:النوراةفىجاء-ففد

احدفىإخول!مناحدفعيرفيككانان):التئنيةسفر-فى(

نمبضولاقلبكئفسفلاإلهكالربيعطيكالئىارضكفىأبوايك

لحتاجمامفداروأقرضه،لهبدكافتحبلالفميراخيكعنيدك

.r()(إلبه

لحجبولمن6بحتاجلاالفقيريعطىمن):الأمئالسفروفىب-

.()4(كئيرةلعناثعينيهعنه

النليلةلهنفسو(فمبعت،للجائعنضمشوانفدتاشعياه:)سفروفى-ج

.د()الظهر(ملوالدامصظلاهكويكننوركالظلمةفىيف!رق

ا،لثيل:ثىوجاء-

فلامنك!رضلارلدومن،فأعطهسالكومن):متىإنحيل-فىا

.()6(لر؟ه.

أرلدالذىللرحلالع!لامعليهالمسيحالسيدفول.متىإنجيلوفى-ب

وا!.علهعندكماكلوبع،)آذهب:السحمعليهله!أليصحبهلن

.()7(لتبعنىوتعالىللفقراء

جاعفإن):رومدةاهلإلىالرسولبولسرسالةفىوورد-ج

جمرتجمعهذادعلثاقطانك.فاسالهعطشواق،فاطعمهعدوك

.()8(بالخيرالشرأغلببل،الشريغلبنكلأ.ر(سهعلىنار
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الثالثالمطلب

الاجتماتبالأفيللث!وضالإسلأمىالوقفد!رلفعيلى

هايلى:المطلبهذافىنلناولوسوف

الوقف.مفهوما-

الوفف.مشروعيةسند2-

.المادىالجلألبفىالاجئماعىبالأهنالنهوضفىالودفدور3-

.المغوىالجألبفىالاجنماعىبالأهنالنهوضفىالوق!دور4-

.أجملناههاولنوضح

ا-مف!مالو!ف:

اوحس!اكان؟سو)ءمطلطالتصرفا!عن.الحبسيعنى:لغه.الوقف

اوفاف.جملىويجض،حبسدهايعنىالدابةوقف:دي!،معنويا

بالنسبيلاخرىوئارة،بالحبستارةالوقفعنيعبركما،ووقوف

.()9واحدبمعنىوكلها

الصاحبانبهعرفهمااشهرهاكئيرةبتعريفاثالوقفعرف:عأوشر

إلةإز!:بأنهالحسنبن،:ومحمديوسفأبو:وهماحنيفةابىلالملذى

تعالىاللهملكحكمعلىمحبوساوجعلهتعالىاللهإلىهلكهعنالعين

)06(.*عبادهإلىنفعهيصلوجهعلى

ب!اءمعبهاالأنئفاعيمكنالتىالعقحبس:بأنهتعريفهيمكنكما

منلجهةمنفعئهاوتسبللللملكيةالناقلةالئصرفاتجمععكعينها

بأعيانهم.لقوماووانتهاءابنداءالخبرجهات
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ألوقف:مشروعيةسند-2

والسنةالقرآنإل!هوالنبوجوازهالودفمشروعيهعلىدللقد

.والاجماعوالآئار

-:القرآنصاا

إلىيدعوماهوضعمنأكثرفىالكربمالدرآنفىوردلقد

الأوجههذهاحدإلاالوففوما،عليهويحثالخيروجوهفىالإنفاق

فنتةواوكلادكنمأهؤآلكنمانغا):لعالىفولهالكربمةالنصوصهذهمن

ؤاطيعواواشفصااسغطغنمهاالئهف!ففوا.ضيثمانجزغدهوالئه

انمقيخولخةانهمفأو"نئكنقسيماشغيوقوهق"لفمميكنمخيزاوألفقوا

يئنكوزوالئهلكنمؤيقزنئنم!ضناجمقهحسئاقزفناالئهتقرضوا

حللغ()1،آ.

السنة:صأ-.ب

بذا):فد!ال!هرسولأنصكنهاللةرضبى-فريرةأبورواهما

بهبننفععلماو،جاريةصدفة:ثلاثمنإلاعملهلنقطعالانممانماث

.)62((لهيدعوصالحولداو

الدحه:وجه

عليهوالحثالوقفمشروعيةعلىالدلالهواضحللحددثفهذا

حملحيث،جاريةصددة!دولهمنواضحوهذا،فيهواللرغيب

الإماميقولئئمومن،)63(+الوقفعلىالجاريهالصلقهالعلماء

)64(.الوكفهىالجاربةبالصدقةوالمراد:.السيوطى

http://kotob.has.it



-115-

:الاثارومن-ج

منمالدرةذااحد(علمما:بدوبهاللهعبدبنجابررواهما

مالهمنحبسإلاوالأنصارالمهاجرينمن!هالفهرسولأصحاب

6(.)توهبولاتورثولاتشترىلاموفوفةصلقة

:الإجماعوهن-د

الأمةاجمع!وقد5:فقالالموصلىالإمأمالإجماعهذاحكىوقد

الوقفرذ*:الفرطبى.الامامولدول،)66(+الوففأصلجوازعلى

.)67(إلدهيللفثفلاللإجفاعمخالف

:المادىالجلألبفىالاجتماعىبالأهنالنهوضفىالوقفدور-!

منظومئهفىالاجئماعىبالأمنالنهوضفىالجابىدوروللوقف.

الئلاثية.

مطعماالواقفوففإذاكماالغذائىالأمنيحقىفالوقف+

رقفاو،)68(إليهاللمحتاجينغذائدةوجباثلتمليممعينا.

مداهه.منللشرب)96(سبيلأ

مصنعأالوا!فوكفإذاكمأوالملبسالكساءأيضأويحالق+

إليها.المح!اجدنعلىوتوزلعهاالملابسلإنتاج

دارأالواقفوقفإذاكما:الصحىالآمنيحققوالوقف+

(و،القادرلنغيرالمرضىلعلاجبعينهامستشفىاوللعلاج

لغ!رالدواءلصرفصيدليةلدلهم،أومعينمرضلعلاج

لهوالمسدحالينالقادرين
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الواففوقفإذاكما:المكانىالأهن(لضالحقىوالوقف+

لإيواءوحدا!منفيهابمابعشهاعمارةأوسكنيهدارأ

الندنالمغئرباتالطالباث(والوافديناوالمغتربينالطلبة

!ديمأئسمىوكات،لهمسكنئوفيرعلىالمدرةلديهمليست

)07(.بالنكايا

إذاألضأيمددفهو،نكرهسبقماعلىلاللضرلأوالوقف+

(ومعينةلفئةخاصةاننقال.وس!لهأوسيارةالوا!فو!

مئواهمإلىالموتىلنوصبلسلارةوففإذاكما،بعلنهاجهه

جهةمنالمبعوئينالطلابلثوصيلسيارة(و،الأخير

ممرإلىالجامع!هالملالنهأىإكامثهممحلمنمئلألعليمد4

الوفف.صورمنذلكوضيهر..والعكسلراستهم

حيثالحباةمناحىجميعفىهامأدورأللوفففإنوبالجمله+

.متعلدةاضكراضهان

بدوله:هريرةابوعنه"رواهالذى!النبىحديثنلكيويد.

علما:مولهبعدوحسنائهعملهمنالمومنيلحقماان)

،بناهمعمجدأأو،لركه)؟7(صالحأولدأأو،ونشرهعلمه

اخرجهاصلثةاو)72(كراهنهرأاو،بناهالسبيللابنبي!أاو

)73(.(مولهبعدمنتلحقهوحيائهصحتهفىمالهمن

الدحة:وجه

المكانىالأمننحقيقعلىالريبعةفقرتهفىالشريفالحديثهذادل!د

..عللهويوكفهاالعمب!للابندارببناهلعومحلنماونلك،للابسان
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فىالاجتماعىالأمنلحقد!فىفاثد4قدرهللوكفاثنجدوهكذا

الثلاثيه.منظومده

فىالاجتماعىبالأهنالنهوضفىالإسحىالوقفدور4-

:المفوىالجلألب

الجانبئحقيقعلىفقطقاصردورهالوففأنالبعضيعئقدقد

وهومأسلفناالخ..ومسكنودواءغذاءمنالاجتماعىللامنالمادى

هلالبعضيشماعلفقدثغومن،المعنوىالجانبدون،عنهالحديثت

وهوالاجئماعىلحنالمغوىالجلأبتحفيقفىجوهرىدورللوقف

.الاس!أفىالروحىاوالنفسىالأمنبهنغىها

نعم.والاجابه

..وملانكلهورسلهلعالىلهوالإلمانلعالىالنهفكرأنحقيقه-

واالنفشىللأهنالنظرىالجانبوهو،مكانأى.فىيتأتىالغ

سبق.كفاالروحى

سكلىجماداثمنوجلعزلثهبالطاعاتالاليانفإناكلامركنلك-

لم!ساأعطلت!)لقولهالصلاةراسهاوعلىانواعهامخئلف

فايماوطهورأمسجدأالأرضلىواحلت:ومنهافلىنبىيعطهن

.()74(فليصلالصلاهالركدهامنىمنرجل.

،مئجرهفىاو،منزلهفىالشعدرةهثهاداءلهلجوزفإنهثح!ومن

وأالمئجرأوالمنزلفىالأداههلولكن،المسجدفىأو،سوقهفىاو

افولوحينما،لابلطبع؟المسجدفىالأداءمعيستوىالخ..السوق

اقصد7(ولكن)معلومفهذاالثولبكمناحيهمنافصدلأفرقهناكأن
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فىالصلاةيؤدىحينماالإنسانفإن،الروحىاوالنفسىالجانب

فىادائهامناكثروالسريرهوالاطمننانوالأمانبالأمنيشعرالمسجد

للنبىحداللثنجدئغومنوالسكينةالرحمةمابطالمساجدلأن،غدره

عبدعنهرواههما!فبمولالبالاعخيربانهاالفهبيولايصف!

وشرالمساجدالأرضبماع:)خيرجريجابنسكنمصنفهفىالرزاق

فىالرزاقعبدعنهرواهفيما()76(وقوله!الأسواقالأرضبقاع

زاثرهيكرمالمزورأنعلىوحقالمساجدالأرضفىال!هبيو!مصنفه

))77(.

لدكنأخىلاالدرداءأبىإلىسلمانكتبقال.:غمانابىوعن

ئقىكلبيت)المممجد:يمول!هالفهرسولسمعثفإنىببلدالمسجد

والرحمةالروحبيوتهالمساجدكانلمنوجلعزاللهضمنوقد

)78(.(الصراطعلىؤالجواز

منالمساجدعلىوالوقف،ووقفهاللمساجدبالبناءانهنجدثئمومن-

المساجد،علىريعهامنللئفاقالماضىفىكانكماوغيرهالواوبن

كماالمساجدعلىالانفاقمعشةجهةتبتىاو،إنشائهافىالمساهعهاو

المنوطةفهىالإسلاصةالدولكلفىالأومافوزارةفىالأمرهو

الأمننحميقإلىالنهايةفىيودىنلككل،المساجدعلىبالأنفاق

الأمنلئحقيقالمعنوىالجانبوهولحبسانالروحىاوالنفعمى

الاجلماعى.
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الرابعالمطلب

الاجتماعىالأمقتحقيقفوديرهاالكفارات

الفقهفىأنواعهااخئلافعلى)97(الكفاراتأنايضأشكلا

لاالاجتماعىالأمنتحقيقفىفعالوبلوركبيربملونساهمالاسلامى

الغذائى.الأمرمجدفىسيما

الحصر:لأالمئالسبللعلىالكفاراثهذهأنواعومن

الإفطاركانسوأء:أ.8(،رمضاننهارفىعمدأالإفطاركفمارة-ا

بطري!الإفطارأو،الفدهاءبإجماعوهذاالجماعطرلىعن.

وهمالضأفهماالكفارةوجوبلرىمنعند،والشرباكل

والحنابلة.الشافعيهدونوالمالكحهالحنفيهفدهاء

أنتلأمرائهالرجلقولعندتجب..وهى:)81(ألظهار.كفارة-2

هى:الترتببعلىالسابفلنالصنفينفىوالكفارة(مىكظهرعلى

فعللهالشخصيسئطعلمفإن،بومأستينصبام(و،رقبةعنق

أهللكمتطعمونمااوسطمنوجبتلننجمددارمسكيناس!ينإطعام

المجاثلة.صمورهمنو!رابعةالثالئةالآيتينفىوردلماطبعأونلك

مصرتوضعبعدمعاممنذتمامأازيلهدالرقانوحيث

أمامأصبحفقدئغومين،الرهىلجارهتحريممعاهدةعلى

علىضرئهحالةفىالصيام:إماي!رأنيريدالذىالفمخص

،الصدامعلىالقدرةعدمعندمسكيناالاطعام.لسئيناو،نلك

الغذ)ئى،الأمنلحفبقفىفعالبدورويمما!فعلالؤدىماوهو

الأفطاركفارةفىبالئخييرقالوا)82(وحدهمالمالكيةفالهاءكانوالمظ
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فألعثقالإطعاملهاالأداءافضلبانوكالوارمضانئهارفى

المالكبة،علماءبرأىاوالجموربر(ىأخفناوسواء،فالصيام

الغذائى.للأمنتضيقهه.نلككلفإن

الحلفوهى)83(:المنصده!مينفىالحنثضارة-3

يمينهفىحنثفإذا،تركهاوبفعلهمسلمبلأمرعلى

كفارةلزمدهنوعهكان(ياعليهالمقسمالشئوفعل

وهى:

فإن،رقبةعئقكسوكهم،اواومشاكينعشرةإطعام

طبقاأيامئلائةفصيامنلكمنشئعلىيستطعلم

.المائدةسورةمن98للأبة

نكرنا،أنسبقكمالماما(زيلقدالرقاقوحيث

فىالكسوةأوالأطعامسوىالحأنثامامل!بىلمإنن

علىالفدرةعدمعندوالصيام،الاستطاعةحالة

تحقيقالإطعامفىأنشكولا،الكسوةأوالإطعام

الغذائى.للامن

وحدهمالشافعيةففهاءعند:الغموساليمينكفارة4-

فاضيىعنىيالخل!غابمأكانباتعالىبال!هيحلفأنوهي

فىالحنثكفارةنفسوهى،)84(فلهالكنبملعمدأ

فىصناجبفاتغمسبانفابننبذوسمئت،الصنعالدة!يمين

كحممنوئدهم8(،)الكنانرمنؤهغ،الئابىفيأؤأنإثغ

كان!إذابأنهف!هاالكفارةوجوببتعليلالشافعيةفعهاء

وهومس!مبلأمرعلىالمنعمدةاليمينفىواجبةالكفارة
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أمرعلىالغموساليمينفىئجبفلأين،كاذبغير

عبثكأءالبخارىأخرج،.أولىبابمنفيهالكذبمتعغد

فقر-!هالنبىإلىأعرابىجاء:لمحالعمروبنالله

ثم:ق!"بالثهالاشراك:قال؟الكبانرمااللهيارسول

اللمدن:مال؟ماذاثم:قالالدلنعدو!:قالأماذا

يدتصعالتي:قال؟الغصوساليمينوما:فلت،الغموس

.ا)86(اكاذبفد!اهومسلمامرىمالبها

نفسهعلىالعباحالفعلعينايجاب:هوالنذر:النذركفار!-5

الرذاتوجوبإلى)19!(الفالهاءذهبوقد،()17"لعالىلنهتعظلما

ثشاكانأو،بهالوفاءالناذرلسلطعلمفإن،المباحبالننر

ئهخر؟.ششفاءفىيوزعهاوخمرألشربانننركغنمحرما

إخر"عليهبجببل،النذربهذاالوفاءلجبلامثلا.فحشنذ

غهرواه!ما!يالولةالسابىالتفصيلعلىوذلك.يمينكفارة

اللهيطيعان!نذرمن):عنهاالثهرضى-المؤمنينأمعائشة

)98(.(يعصهفلاالثهيعصىانننرومنفل!طعه

الاجتماعى.الأمنئحقدقفىجوهريأدورأللكفارا!اننجدوهكذا
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الخامد!ىالمطلب

الابتماعىالأمنتحقيقفىوهـ!رهاالصةقات

محضةعبادةاللهلوجهيعطىما:والصدقه:صدقةحمعالصدفات

يوضعلكى،جهتههنغرضطلبولامعينفمخصفىفصدكرمن

بهايبتغىالعطبةهىأو،)09(الحاجاتكأهلالصدفةمواضعفى

)19(.ئعالىاللههنالمثوبة

:الصلقاث-ألواع

:نوعانوالصلقاث

بأنواعها.الزكاةوهىمفروضهصدقاتا

مفروضة.ليسأىثطوعيةصدقات-2

بنوعها:الصدلمحاث،مصارف

تعالى:قال،الئوبةسورة%يةفىتفصبلأوالمذكورةئمانيةوهى

!الوئهغؤانمؤئقةعلففاؤأنعاهبينوفمساكبنبنفقزاء!مثدقات)إئما

الفههققريفنةالشبيلإو)ننالفهشبدلوقىوآنغابىمينالركاليوفى

.)29((حبهيمجميثمؤ!نه

لغيرمنهاجزءاوإ!اؤهاالتطوعلةالصدقاتفىيجوزولكن

المصارفعلىقاصرةهىالمفروضهالصدقاتفىبينما،المسلم

ثغومن،الدتكرسالفةالئوبةسورةايةفىجصراالمن!كورةفقطالئمانبة

(حدالم!زكاهمنيعطىانيجزئلا):أنهعلىالفقهاهأجمعفالد
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منيعطىلاالذمىأنعلىأيضأوأجمعوا)6)39((النمةأهلمن

.)"9((شبنأالأموالزكاه

ودورهاالزكاةأى:المفروضةالصدقاتعنالحدلثسبىوقد

الصدفاتعنالحديثسبالىئمومن،الامجلماعىالأمنتحفيقفى

الاجتماعى.الأمنئحقدقفىودورهاالئطوعية

فدوالنىالاجنماعىالآهننحمبقفىفعالدوروللصثفات5

اقنقولانيكفىولكن،المجالهذافىالبعضبهايستهين

اقجوانبهأحدفىاث!علىولوالاجئماعىاطأمنتحالىالصلقات

للى:كماونلكالئلاثصورهفىيكنلم

صورةفىلهاالمسئحقعلىصدقدهبإعطاءالمتصدقبقومقد.

مسكناجرةدفعاودواءاوغد!اءمنإلي!هيحتاجمافيشترىنقدية

الث.صورهفىالاجتماعىالأمنهووهذا،مئلا

حبوبمنعلنيةصورةفىصدملهبإعطاءالم!صدقيقوموقد.

صاحبكاناقلواءصرفأو6غكلصاحبكانإذا،مئلا

الأمنلتحقيقكافلشبههوماكلهوهذا،وهكذا..صبدلبة

جميعأ.الأمةافرادبينصورهفىالأجئماعى
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اليعاديىا!لب

ودورهالإسلرءفىالعفوإنفاق

الإثتماضاالأمنت!قيقفى

هاللى:المطلبهذافىندثاولومموف

الإسلام.فىالعفوا-مفهوم

العفو.بنفاق2-لليل

الاج!ماعى.الأمنتحقيقفىالاسجمفىالعفوإنفاق3-دور

.اوجزناهمانوضحوسوف

الاسكل:فىالفوهدهوم:اولا

وقوثفئ.دوتهالانساننفقةعنفضلمااىالزيادة:لغة..الفو

9عباله) G).

وفضلوتيسرسهلما:العفو:بقولهالقرطبىالامامعرفه:وشرعأ

69(.أإخراجهالطبعلىلشقولم

الفو:إنفاقدليل:ئاليا

والسنة:الدرآنالاسئمفىالعفوإنفاقعلىدلوقد

:الفرأناما

نكئمألفهببثنكذنكفغقوكليئفقويظهاذآ)وشنألوتة:تعالىفقوله

.)79((تتفئروننطكنمالآياث
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الدحة:وجه

هوالفردحاجةعنزادلماالإففاقترغيبسكلىالأيههذهدلتفمد

ماأنفقوا(ى:الفرطبىالأماملقول،إليهمحتاحأكانلمنيعولهومن

قولوهوعالةفتكونواأنفسكمفيهلؤذواولم،حوائجكمعنفضل

ما:العفو:قالواوغيرهمليلىابىوابنوالسدىوعطاءودلأدةالحسن

)89(.ونحوهالعيالعنفضل

العلب،علىيشقولم،وتيسرسهلماوالعفو:الشوكانىوقال

وقيل،اتفسكمفطتجهدواولمحوائجكمعنفضلمأانفقوا:والمعنى

)99(.العلالنفمةعنفضلما:هؤ

السنة:ومن.

النبى!معسفرفىنحنبلنما:قالالخدرىسعيدأبورواهما

وشمالالمينابصرهيصرففجعل:فال:لةراحلةعلىرجلجاءإذ

لامنعلىبهفليعدظهرفضلمعهكانمن)!ه-اللهرسولفقال

دال،لهزادلامنعلىبهفليعدزادمنفضللهكانوهن،لهظهر

فىمنالأحدحقلاأنهرايناحتى،نكرفاالمال(صنافمنفن!كر:

فضل()001(

الدلالة:وجه

عنزادماإنفاقعلىالإنسانترغدبعلىالحديثهذادلفقد

المال.اصنافمنصنفكلفىيعولمنوحاجةحاجئه
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الاجتماعى:الأهنلحقيقفىالإس!فىالعفوإنفاقدور:ثالئا

الإنسانإنفاقفىالنبويةوالسنةالكرلمالدرانترغيببعدشكولا

بصورهالاجتماعىاطامنتحقيىفىيعولمنوحاجةحاجئهعنزادما

الثلاث.

الطعامفىيعولمنوحاجةحاجتهعنزادماينفقفهو.

الغذائى.الأمنلحعقبدورهوهذاوالشراب

المجالفىيعولمنوحاجةحاجئهعنزادماايضأينفقوهو.

كانلمنيعطيهفهوإليهحاجةفىليسلواءلللهكانفإذاالصحى

ديمهأوالدواءئمنيعطيهاو،ههشفاؤهطبياوثبتإليهحاجةفى

الصحى.اطأمنلحققماوهووهكذا..الطبىالكشف

فىولويعولمنوحاجةحاجتهسكنزاد.ماايضاينفقوهو.

المكانى،الأمنيحققماوهو،مؤقتبطريقولوالإيننكانى.المجال

نلكمنبأكئرأئىفد!النبىفإنمااحدنللبلسئكئراولئعاظمولا

ظهر.لأهنعلىبهفل!عدظهرفضلعندهكانمن7قال:حيث

الظهريعدبرالحالىصرناوفى،الدابههو:بالظهرله..+والمراد

يصلفقدهرتفعثمنهاالسيارةانههشكلاومما،السيارةهو

..بكئيرالمسكنسعرمنأكئرثمنها

الأمنئحقيىفىفعالادورأالعفولانفاقالاسلامجعلوهكذا.

الاجنماعى.
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الم!ابعالمطلب

ذلكوهـ!رال!يريةالميثعروكاتإقامةصاالمدالطهمة

الاجتماعىالأمنت!قيقفى

فىالمساهمة:الاجتماعىالأمنلثحاليقألضأالمأديةالعواملمن

انواعهابكافهالخيريةالمشروعا!هذه،الخدريةالمشروعاثإ!امة

لحقيقمنفرديةصورةفىولوالاجتماعىالأمنلئحقيقوكفيلةكافيه

منالمشروعاثهذهلإقامةالمساهماهذهئم!سو(ء،الغذائىالأمن

مسلم.غيرأوكانمسلممن،اثا.جهاوافراد

فىالموضوعهذاحولالكئمندسبممعهرايتالذىالأمر

:نفاطاربعة

الأمنتحميىفىللمساهمةالخيريةالمشروسكاتإدامة.جزاءمدى-ا

فلك.وسندالاجلغاعى

للمشروعاثإفامتهفىالمسلملغيرالأجراسثصحابجوازمدى-2

الاجئماعى.الأمنلتحفيقالخيرية

الدنيافىالصالحهايأعصالعلىالمسلم:يرثوابمدى3-

.والاخرة

اياالصالحةالأعمالبئوابإسلاههقبلالممملمغيريحئفاظمدى-4

إسحمه.حالفىسينانهغرضهاومحوكان

:لجملظههاولنوضح
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نحفيقفىللمساهمةالخيريةالمشروعاتإقامهجزاءهدى:اولا

ذلك:وسندالاجنماعىالأهن

لمنالوفيرالجزاءئعطىانهايجدالنبويةالسنةيس!قرئهنانأ

اوالبعضنظرفىصغيرأكانولوحتىمفمروعأىبإفامةيساهم

.نلك:منالغذائىالأمنلاسيماالاجتماعىالأمنجوانباحديحقق

مسلممينما):!ال!هرسولقال:قالجابرعنعطاءعن-ا

لهمنهسرقوها6صلقةل!منهأكلماكانإلأغرسايغرس

لهففوالطيراكلثوما،صلقةفهومنهالسبعاكلوما،ضلفة

()201(.صدقةلهكانإلااحد)101(يرزؤهولا،صدقة

فىالأنصاريةهبشرامعلىدخل!هالنبىأنايضأجابرعن-2

أملمعملماالنخلهذاغرسمن)!النبىلها!اللهانخل

يزرحولاغرسامسلميغر!ألا:فقال،مسلمبل:!التأكافر

صدفة(لهكانثإلأشئولادابةولاإنسانهنهفيأكلزرعأ

)301(.-.

.)".1(الفبامة(بومإلىصدفةلهكانتإلا)يخرىروابةوفى-3

!دحة:وجه

وفضيلةالغرسفضيلةب!انعلىالآحاليثهذهكلدلتففد

منهتولدوماوالزرعالغرسداممامستمرنلكفاعلاجروأن،الزرع

مختصالاخرةفىوالأجرالئواببأنعلما،العيامةيومإلى

دابهألالفئهاومالهمنسرقماعلىحئىيثابالأنممانوانبالممملمين،

01(.)ونحوهماطانرأو
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كل،وغيرهاالأحاديثاهذهكلفىوالزرعالغرسانشكولأ

ايا،الغذائيالأمنصورةفىالاجئماعىالأمنئحقيقإلىلؤدىنلك

مما،السرقةكانثولوحتىالغرسهذابهاأخنثالتىالطريقهكانت

صورةفىالاجتماعىالأمنلتحقيىوالزرحالغرم!ئمئمجيععلىيدل

الغذائى.الأهأ

بالمئحظة:وجدالر

قراكه،خصهنالسرقهعلىتشجيعفيهليسالآولألحديثأن

اوالغرسهذاسرقولوفحنى،والزرعالغرسعلىتشجيعفيهوإنما

سبق.كماتعانىاللهغدأيضأالأجرلصاحبهفإنالزرع

حياةمدةوالئوابالأجرسريانعلىلالئصرالأمرولاهذا.

سيمالا،مفاتهبعدحتىيمتدوالأجرالثوابهذااقبل،الانسان

تزل!لاحيائهألتاءبفعلهاكامالتىالخبريةالأشياءهذهكانتإذا

دورلههذاكلانشكمنوما6بعدل!تهولمثمارهاولوتىقائمة

من"الغذائ!الآمن0صورئه:فىالاجئماعىالأمنتحصقفىايجابى

:رواهممانلكعلىأللولا،الخ..المكانىوالأمنوشرابطعام

عملهانقطعالإنسانماتإذا):قد!النبىانهريرةابىعن-4

صالحولداو،بهينئفععلماو،جارلهصدقة:ثلاثمنإلا

)601(.(لهيدعو

يربعة):قالانه!ال!هرسولعن!باهلىلمامةابىوعن-5

ومن،اللهسبيلفىمرابط:المو!بعداجورهمعلبهمنجرى

فأجرهابصلثةتصدقورجل،عملمامل!له(جرىعملأعمل

)701(.(لهيدعوفهوصالحأولدأتركورجل،جرثماله
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!ه:اللهرسولقأل:قال-عنهاللهرضى-هريرةأبىوعن-6

علمهعلما:موتهبعدوحسناتهعملهمنالمؤمنللحقمماان)

لابنبيئاأو،بناهمسجدأ(و،لركهصالحأولدأأو،ونشره

فىمالهمنأخرجهاصدقةاو،)801(كراهنهرأاو،بناهالممبلل

)901(.-(موتهبعدمنئلحمهوحياتهصحته

يجرىسبعة):!ىاللهرسولقال:فالأنسعنفثادةوعن-7

وا،علماعلممن:موتهبعدقبرهفىوهواجرهنللعبد

مسجدأ،بنىأو،نخلأغرساو،بثرأحفرأونهرأ،كرى)011(

.)111((موتهبعدل!يسئغفرولدأئركاو،مصحفأورثأو

الخدرىسعيدابىحثيثمنتاريخهفىعساكرابننكرهما-8

اللهأنمىعلممنباباأواللهكتابمنأبةعلممين)؟مرفوعأ

)112(.(الدبامةيومإلىاجره

الأحاديث:هذهصأ!دحةوجه

دعوةعلىواضحةدلألةالآحاليث-تدلهذهكلأنشكولا

منمشروعأىفىبالمساهمهوالعملالبراضك!لامعلىالإنسان

وهذا6وفاتهبعدلهممئدنلكئواباذحيثالخيريةالمشروعات

.صورهبكافةالاجتماعىالأمنتحقيقفىايجابىثورلهشكبلا

بالمظة:العديروهن.

كراءانحيث،نبوىإعجازطه5نهرأكرىمن!:!هقولهان-أ

.،الصناعيةالترعوحفرفمقالحاضرالو!فىبهايرلدالأنهار
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)ؤمأ:فلهقالمنوسبحان،والآخرلنالأولينعلمعلمههنفسبحانه

)113(.وخى.يوخى(إئاهؤإن31(انهؤىغنييتطق

تلحقالتىالأموراوالخل!هذهبجمع)114(السيوطىالامامقام-ب

الأحاليثهذهمنئحصلودد:وقالبالثوابموتهبعدالإنسان

بالوله:شعريهابياتخمسهفىنظمهاأمرأعشراث

عثمراحدإلاعليهيجرىليس..ادماكنهاتإذا

تجرىوالصدقاتالنخلوكرس..نجلودعاءبثهاعوم

نهر)كراءأوالبلروحفر..ثؤورباطمصحفوارثه

ذكرمحلبناءاوإليهياوى..بناهللغرشوبيت

بحصرأحاديثهنفخذها..كريملقرآنوئطيم

إدامعهفىأ!سلملفرالأجراسدصحابجوازمدى:ئلأسأ

الاجتماعى:الأهنلتحقيقالخعزيهللممئلروعات

يدررثغومن،الاجنماعىالأمنلتحقيىالاسلامعظمةمقوهذا

كانتأياالزرعاوالغرمىلفاعلالأجربلإعطاءكثيرةاحاليثفى!

نلك:منديانئه

غراسااحديغرسلا):يقول!النبىسمعث:قالجابررواهما-

إلاشئولاطاثرولاسبعمنهولاكلزرعاولاغرساولأو

.11()((جرفلهلهكان

:!للرسولوإكبار)جلكلتحية

للرسولوالبلاغىالنبوىالإعجازمنشكبلايعدالحديثوهذا

الزممانمنقرناعائمراربعةمنذأحدبقوله!أدركحيث،!ى
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دكنلمالمظكثيرةأخرىمجئمعا!مستالبلأهناكانالسنينمنونيف

دعافقدئح!ومن،المسلمينغدرمعالمسلمونيتعايشسوفجميعها

الغرسأوبالغراسالقلامعىمسلملنغمرأوكانوامسلمينالجمع

وال!،الغذانىالأمنصورفىالأجتماعىالأمنلمبدائحاليمأوالزرع

كماغيرهلونففطالمسلمعلىقاصرالاخرةفىوالئوابالأجركان

حالمعيشئهفىالتوسعةعلىقاصرفثوابهالمسامغدرأما،سبؤا

،العلماءجمهور.ذلكإلىذهبكمامماتهبعديخلفهمينوعلى،حلاته

بعد.هماتفحسيلأسياتىوكما

بالئن!هط:وجدير

مجالعلىفاصرةليستالخدردهالمشروعاتفىالمساهمةان

وإنما،الإشارةسالفةالأحاثثفىوردكمافحسبالزراعيةالثروة

الخ.والئجارلة..الصناعيةالمجالاتكلفىايضأممتدةهى

الدنيافىالصالحةالآعمالعلىالممملمغيرئوابهدى:نالئأ

--:ةلآخيراو

واما،فقطالمسلمعلىفاصرالآخرةفىالئواباننكرناأد!سبق

مالفىعليهنوسعةمن،فقطالدنيأفىعليهفاصرفثوابهالمسلمغير

:فنفولاوممعبشكلهناالآمرنوضحنحنوها6الخ..وجاهواولاد

قامإذاالمسلمغيرأنإلىالعلماءجمهورذهبلدد

وكافرهممسلمهمكافةالناسلخلم(1fl)صالحةباعمد

أو،خلرىمستوصفاو،والعلاجللاستشفاءداركبناء

منباخ!راعالقياماومئلأ،خيرىوقفاوتعليمىمعهـد

تخدموالنىالخ....الحثبئهالعلعيةالأخئراعاث
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مالمنفقطالدنيافىعليهايثابفإنه،جم!عأالبشرية

فىعللهيوسعفقد،نلبوغدرأسولاءوأولادوجاه

الآخرةفىأما،فلكونحوعاليةمكانةيتبواأورزقه

الآخرةفىعليهايثابفلا،نضيبأوحظلهفليس

عياضالفاضىحكاهوالذىبالاجماعئابثوهذا6مطلدأ

تنفعهملاالكفارأنعلىالاجماحانعمدوقد):بقوله

اسئتادأ!ذلك،ا(IVأ(بنعععليهايئابونولاأعمألهم

وهؤعمئهحلطفقديالإيمال!لكفر)ؤهن:نعالىلفوله

ؤيؤنم):وقوله،)118((الخاسبرينهنالآنجرهفي

خب!كمفىطفباتكنمأذقنتغالئابىعلىكفرواأئنقيؤض!

بفاانهول!.غذ)بئخزؤنقانيؤتمبهاواشئفنفنمملألفا

تقممئفونكتتغؤبفافخقبمرأنازفيفىتنسئف!رولقكتئغ

.ا!ا)02(()9

الئوابلأن،الآخرةفىللئواباهلاليع!الكاوانعلىللملوهذا

ايضأ،الدنلافىئوابهعنفضلاففطالمسلمعلىقاصرالأخرةفى

انالممكنمنكاقوالمقالتوحيد،اسأسهالآخرةفىالئوابمعيارلأن

اعمالمنقدمهمابسببالقيامةيومالعذابمنالمسلممجرعنيخفف

السنةإلىاسئتادأالفقهاهذكرهممانملكعلىأدلولا،الدن!افىصالحة

بلى:كماونلكالمطهرة

فىبحسئائبمايطعمهال!هفإنالكافروأما):ليميةابنالإماميقول-ا

طالبابى!بنخففكما،الآخرةفىبهاعنهيخففوفد،الدنيا

المطلبعبدبنالعباسفعنأ.12((لهوشفاعته!النبىإلىلإحسانه

http://kotob.has.it



-134-

كانفإنه،بشئطالبأبانفعتهل):اللهرسوللا:قالأنه

لك؟)121(ويغضبيحوطك

اللوكفىلكانأناولولا،نارمن)122(ضحضاحفىهونعمفال

.(rr)3(الناركاالأسفل

منأحممنما):قل!النبىعنمسعودبناللهجمدوعن

فدالمسلمإئابةهذهاللهرسول11دالناائيبإلاكافرولأمسلممنمحسن

عملأورحماوصلأوبصدفةتصدقإذاالكافرئابةفما،عرقاها

لعنىالعذابدونوعذابالدنيافىوالولدالمالوإئابتهاللهاثابهحسنة

)134(.(الاخرةفى

الحديثبصددفيقولللجوزيةالقيمابنالامأموضوحأالأمر-ويزلد2

يعصىأنقبلطاعلهعلىلهاللهمنوإئابتهإبليسالله.عدوعن

لاأنهوحكمتهحكمهسبقلما)السلمعلبهآدملأب!ناالسجودويرفض

وعبادةطاعةلهسبقوقد،الاخرةفى-لإبليساى-لهنصيب

سبحانهفإنه،الدهرأخرإلىفدهاالبقاءأصاهبانالدنيافىبهاجزاه

وفىالدنيافىبحسناتهفيجزيهالمؤمنفاما،عملهاحسنةاحدأيظلملا

افضىفإذا،الدنيافىعملمابحسناتفيجزيهالكافرواها،الآخرة

عنالصحيحفىالمعنىهذاثب!كما13(شئ()لهيكنلمالآخرةإلى

حسنهعملإذاالكافران):فالمالكبنانسعنهرواهفيما!النبى

الآخرةفىحسنالهلهيدخراللهفإنالمؤهنوأما،اللندامنبهااطعم

.)126((طاعئهعلىالدنيافىرزقاويعقبه
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اللهاق)!هاللهرسولقال:لمحالايضأمالكبنأنسوعن

وأما،الآخرةفىبهاولجزىالدنيافىبهايعطىحسنهمؤمنايظلملا

)137(أفضىإذاحتى،الدفلافىلثهبهاعملمابحسناثهطعم.لكافر

)128(.(بهالجزىحسنةلهيكنلمالآخرةإلى

الأعمالبثوابإسد4قبلالممملمجمر)حتفاظمدى:ر)بعأ

إسحه:حالفىسينلالهومحوالصالحه

هاتإذااما،يسلمالظدونالشخصماثإذافدمانكرهسبقوها

يئابفإنهكفرهائناءصالحةاعمالاعملمدوكانمسلما-،الشخص

ال!ىسينائهوئغحىبل،العلماءبائفاقوهذاوالآخرةالدفلافىعللها

خيرمنإسلامهبعدبهقاممااولىبابوهن،.ايضأكفرهحالارلكبها

عليه.يحاسبفإنهشرأو

كنتامورأارايث)!اللهرسولفد:فال:حزامبنح!يمروىففد

اللهرسوللهففالأشئمنههالىهلالجاهليةفىبها)92؟(أتحنث

)131(.(خير)013(منأسلفتماعلىأسلمت:!

المحققينمنوغيرههوابيهذهبماعلىبطالطابنيالولثغومن

علىوماتالكافرأسلمإذاوانه،ظاهرهعلىالحث!ثهذاأنإلى

واسثدلواالكفر)132(،حالفىالخدرمنفعلهماعلىيثابالأسلام

:!اللهرسول:قال-عنهاللهرضى-الخدرىسعددأبىبحديث

1(كا)3ازلفهاكانحسنةكللهاللهكلبإسلامهفحسنالعبدلع!لمإذا)

الحسنةالقصاصنلكبعدكانثم(زلفهاكانسينةكلعنهوهحيت
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عزاللهيتجاوزأنإلابمللهاوالسيئهضعفسبعمائةإلىامئالهابعشر

)124(.(عنهاوجل

الحدلث:هذاعىتطيالاالنووىالإهاميقول

عملهاحم!نةكلالاسحمفىلهيفتبإسلاصهحع!نإذاالكافرالمأ

ولئه"الحديثنكرهبعد،ئعالىاللهرحمهبطالالنقال،الشردفى

13(.)عليهلأحداعلراضلايشاءبماجمادهعلىيثفضلاقلعالى

ألثاءعنهتمحىالئىالكافرسدثاتانبلل!بيهالجليرمنولكن-

فقط،وئعالى)136(سبحانهاللهبحالوقسعلقاللىهىإسلاههبعدكفره

عنه،لمحىالخمربشربالم!علىالننبفإنمئلأالخمرشربإذاكما

الحفو!بردإلأتمحىلابهمالمنعلفةالس!ئالافإنالالميينحفوقاها

يبمبيلعلىأدمىمنمالأأخذإذاكما،منهاالإبراء،اصحابهاإلى

الننبهذاعنهيمحىلافإنهمماطلةصاحبهإلىبردهيقمولمالفرضة

فاملو،منهاالابراءاواللالند.داداىدهحاب!،إلىالحعوقبردإلا

إلىالمسروقالشئردمنبدلافإنهالآدمييناحدمنمئلابالسرقة

يئحلامنه.اوصا!ء
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الفاهقالم!الم!أ

ذلل!ودالروال!الغنائم

الاجتماتالأمقتحقيق!ا

الأمنتحميقفىبارزأدورأوالفئلملغنانمفإنالأمركنلك

يلى:فيماسنوضحهماوهوالأج!ماعى

-:الاجتماعىالأهنتحقبقفىودورهاالقائم:اولأ

بالضم:والغنموالغنيمالمغنماووالغنيمهغنيمةجمحلغةالغنائم

أوالرجلينالهماوقيل،)137(مشالةبلابالشئالفوزوهوالفئ

Ar(.)1بسعىالجماعة

معناهااقتصرحيثاللغوىمعناهامناخصمعنىلهاوشرعا

الجرجانىالأمامعرفهاولذ)،الحرباوالجهادبطريقأخذماعلى

ضكيراموالمنقهراعلىويدحصليؤخذلمأاسمم:بقوله

أنمهعليهماهووهذا،)014(معهمالحرببسببالممملمين)93؟(

حاصلالانفاقأنواعلم):القرطبىالإماميقول،والمفسرلنالفقهاء

إذاالكفارص!)141(شيء(هق)غنمئم:لعالىبقولهالمرادانعلى

والفهر()142(الغلبةوجهعلىالمسلمونبهظفر

منظومنهفىالاجتماعىالأهنتحقيقفىفعالدوروللغنبمةهذا

ارستحلث4اللولةمواطنىلباقىاو.أنفسهمللمجاهدينسواءالئحطئة

وإجماليهعامةبصفهتدسمالغنائم(نمالئضاهافاعدةالإسلاصةالشريعة

عليهحصلماوهوالأخيروالخمسللمجاهديناربعةافسامخمسةإلى
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توجيههيتمومقدارهاوصف!عانوعهاكاقألأغنانممنالمجاهدون

الخ....السبيلوابناءوالمساكلنكالفدراءعدطدةاصنافعلىويمسم

ئحميداالمطلبهذامحلوهم،الأنف!سورةمن41الآيةذكرئها

غنفتمأتفا)وآعنموألعالىلمحال،الثلائلةمنظومئهفىالاجلماعىللأمن

ؤأنقشأب!نوأنيتافىأنقزبىوكذيوبهلزشوليخمشهلتبماقلشىءفن

يؤتمانفرقانيؤتمغبذناعقىأنزكناؤهايالتهآمملنمكنئنمإنالشبيل!ؤابق

:14()كافدلز(شىءكذعىؤالفةأنجفعانأنتق!،

أنعلىالأجماعالبرعبدابنادعىوقد:الفرطبىالإماميقول

دوله:بعدنزلث(يشىءمقغمطعأثما)واعلموأ:لعالىقوله

علىمقسومةالغنيمةأخماسأربعهوأن)144(الألقال(قي)ينشأفونك

ماكل:انثمافعىالإمأءيدولالأخيرللخمسوبالنسبه،14()الغانمين

وادارمنكئرأوقلشئمنالحربدارأهلمنالغنانممنحصل

بمقاهاالغنانميشملوهذا،)146(قسمنلكغبرأومنأعاوأرض

منالحديثالعصرىوبمعناهاالخ..وخلذورمحسيفمنالتقليدى

الخ...9.باباثووصوارلخطائراث

:الألفالآيمةفو!الوار!القلألمخمستفسي!كيفية

الأنفالبآيةالراردالقيمةخمسثقسيمحولالفقهاءاختلفلفد

أبىالأمامقول-نرجحهماوهو-أشهرهالعل)147(ا!والسدةإلى

الآمنئحقيقإلىبهالى"خذف!يؤدىماوهو-عنهاللهرضى-حنيفة

وابنوالمساكدنالينامى:ثلثههعلىيلسمالخمس(نمنالأجئماعى

ارتفعكما،بموته!الث!رسوتأ()48لمحرابهحكمحكندهوارثفع،السبيل
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وبناءالقناطربإصلاحالخمسمنولبدا:،!قالوا(If,)سهمهحكم

ايضأالشافعىعنهذانحووبىوى،والجندالالضاةو(رزا!،المساجد

للبنلةوإصلاحئحقيقفيهالراىبهذاالأخذفإنثمومن،1()8

المصالحفىإنفاقفيهاقحيث،للمو)طنيناجئماعىوامنالاجئماعيه

اراضىوزراعة1(ونجسور)1انفاقلوقاطربناءمنالعامة

هولاءعلىإنفاقفطأنكما،..الخ..ومساكنومدارسومسئشفياث

الخ.....السببلوأبناءواليكساكينأليتامى

منظومنهفىالاجتماعىللاهننحقيقنلككلفىانشكولا

منجهةلكلأصبحالحديئةاللولةظلفىالآنونحنسيمالا،الثلاثية

انالممكنمنفإنهئمومن،مسندكهميزلنيةالجهاتمنوغدرهاهولاء

المحداجينمنوغيرهمالسبيلوأبناءوالمساكيناليتامىسهميلخل

مساعداثصورةفىلهمئدفعالاجتماعىالضمانوزارةميزانجيةضمن

1(ول!ول2)للبيعالغنائمهذهتطرحأنالممكنمنوأنهمميمالامالية

سبق.كمامنهاللإنفاقالدولةميزانيةإلىالحصللةهذه

الاجتماعى:الأهنتحقيقفىajjjjالفئ:ثلأليأ

إذايفئفاءمنمأخوذوهووالغن!مة1(3أالخراج:لغةالفئ

1(.رجع)4

(؟ايجاف)ولاحربغيرمنالممملمينعلىلخلماكلوشرعأ:هو

نلك.ونحووالخراج1()6كالجزية

؟(.قهر)7بغيرأمويلمنللمسلم!نصارهاكلص.عبارة:الفئوديل
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الاجئماعىالأمنلحملىفىوبارزأهامادورأللفئ(نشكولا

العصرفى(كبردورللفىلكونوربمابل،الئلائدةمنظومتهفى

:لأنثظراونلكالغنالمدورمنالحاضر

غيرلامواطنينالاجتماعىالأمنتحديىفىمنهايسئفادلأالغنائم-ا

سبق.كمابجميعهفيستفادالفئامافقط،بالخمسسوىالمجاهدلن

فىسبقوكماائفئأما،مملبةوودهرجهدطرلمحقعنئأتىأمالغنا-2

ولمجهدغيرمنالدولةاىاائتفأئضةاهوالعنعبارةتعريفه

ايأموالهذهلوجيهفيجبئغومن،الأموالهذهئقللرهافىيكن

ولجهيزوبناءودواءءاءمنالاجمماعىالأمنتحميقلخدمة

الفقراءسيمالاالدولةلمواطنىالخ..مساكنوإفامةمستشفياث،

الاجتماعىالأمنلحقيقيححدىمنهموالمحتاجونو"ينامى

لهم.بالنسبة

الجزيهوئصرف):الكلامهذامؤكدأالموصلىالإماميقول

مصالحفىالإمامإلىا()ولالحرباهلاهداهوما....والخراج

مالهملبلتفيكو!كئالبغلرالمسلمينإلىوصلماللا(نه،الممملمين

الئغوروسدوزراريهمالمقاتلينزاقاا:مل!وذلكلصالحهممعدأ

والعلماءوالمدرسينالفضاهوإعطاء،والجسورالمناطروبناء1(،)9

)016(.(كفايتهمقلروالعم!والمفثين

بالذكر:جديرهوومما

فىيئمل!الفئكانفقنيمامعينمالعلىيالتصرلاالفئ(ن

أصبحالآنالأمرولكن،نلكونحوالجزيةاوالآراضىمنالخراج

نلك.منلأكئريشمع
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وأزراعيةأرعسكرلةمنانواعهابكافةوالمعوناثفالمنح

غدرثحاأوالمتقدمهالدوللددمهاوالتىذلكغيرأوئقافيةاوا!تصالية

بايستفيدأنيجبالناميهوالدولالئاكالعالملدولالثربهالثولمن

سليماجيهالولوجهأد!يجبثمومن،بذلكويشعرواالمواطنينكافة

كمالالهمبالنسبةالثلائيةمنظوم!هفىالاجتماعىالأمنيذحققحتى

.إإونقرأونسمعنرى

الإس!:فىبالفئالعملممفمروجمةلممن!

)ها:وتعالىتباركالحقفولبالفئالعملمشروعيةعلعدلوفد

ىالقز!ولذيوللوسوليفلفهانقزىاهلحةرس!لهعنىالئه(قاء

أناغياءنجين(i,ادونةأيئوي!لافىالشييل!ؤابنقؤأنمشابينوأنيالاهى

إنالثةؤاققواقلألنالواعطف!اكنمؤهاقخذوةالزشولاتافئموهاهنكنم

.r(62أفصابأيننبيدالفة

الاسلام:فىالفئئفسبمكيفبة

لطبقالإسائمفىالغفثمخمستفسيمكبفيهمننكرهسبقوما

منهنعاإلبهنحبللذا،الإسئميةالدولةفى.ابفئئمسيمعلىايضأ

.الئكرار

فىجادةووسيلةهامأدورأوالفئالغنألمخمسفىأنشكولا.

الاجئماعى.الأمنتحفلق

الثمانيةالوساثلهذهكلبنطبيقالدولهقامفىأنأ!لرأئمكولا.

الئلاثية.بمنظومتهالاجتماعىاطأمنتحقيقإلىبو!ىالنكرسالفة

.والاحثياجوالم!سكنةالفقرمنخاليأالنهايهفىالمجئمعيجعلبما

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



-tr-ا

الفانىالمب!ثا

وثنفيةلتحقيقاععنويهالويائلى

ألاجتماعىالأمق

أمرين:فىالوسانلهذهوننمل!

به.متكفل)د!هبأنيدينياايمانأالفردايمان-ا

الغير.إلىلطلعهوعثميدهفىبمالامةقناعةالفردقناعة-2

.اجملناههاولنوضح

به:هتكفلئعالىالتهلأنيدينيأبرلملألأالفردايمان:الأولىالوسيلة

منظومتهفىالاجدماعىالآمنوتنفيذلئحقيىالمعنويهالعواملمن

اللهبأنيمينياالماناذاتهالمشخصايمانالغذائىالأمنسيمالاالئلاثية

الأرضفىالسعىوهوبالأسبأبأخذهبعدبرزههثكفل!وبأنهرازقه

العواهلفىثفص!نكرهسبقوكمكاالرز!لئحصيلفيهاوالضرب

من!ا.الأولالمطلبسيمالأالماثلة

يستكملانقي!موتلنبانهوطمأنهاجلهضمنكمالأنه

العرآنبموجبثابتوهذابرزمهمتكفلبانهايضأطمانه)163(،أجله

والسنة.

.اماالقرأن:

(lit)بئقها(اللهعلىإلأالأزضفيذأبههنوفا:)تعالى-قكا

نرزقفاالنهقيففاتخبئناذيثههن)ؤك!:يضأئعالىوفد-2

ء()165(فعيهدمالشي!ؤهؤوالف!
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السنة:ولط.

ائمواالناسأيها):!الفهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرص-ا

رزفها،نستوفىحتىئموتلمننفسافإن.الطلبفىواجملوااله

حل،ماخنوا.الطلبفىوأجطوااللهفاتعوا،عنها(بطأوان

.)166((حرمماودعوا

لو)عنه-ال!هرضى-الخطاببنعمرعنهرواهفيما!وفوله-2

تغدواالطيريززقكمالرزفكمتوكلهحقالنهعلىتوكلثمانكم

)167(.(بطاناوثروحخماصا

تطلعهو!ميدهفىبماتاهةهطاعةألفردكلاعة:الثاليةالومميلة

ال!ر:إلى

الأمنواستقرارتحقيقعلىتساعداللىالمعنويةالعواملمن

إلىلطلعهوعدميدهفىبماثامهقناعةالفردقناعة:أيضأالأجثماعى

النبوية.والسنةالقرأنبموجبثابتوهذاالغير

:الفرأنلط.

الدىفىماإلىتطلعهعنلهوناهيا!النبىمخاطبأتعالى-!ولها

زقزةفتهنمازو!خايهمئغاهاإلىجمئلكتفذن)وكلاالغبر

Iفيالكى()خيززنج!ورزقفيهبتفبد!غالهلبافحباة IA.)

فيههمعمابالرضابالخيار!هالنبىأزواجمخاطبأنعالى-و!له2

استحقلا!قمعلهنالشمريحاوتطلعدونثعيشضيقمنبالرغم

الةنلاانحياهنرذنكنننبنئأزوأجككل!ثبيائفا)با:للمنعة

كنتق281،ؤإنجميناسنزاخاولهشزحكنلمئعكنفتغانيقوزيتئفا
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منكنبنغخممبناتاصالئهفإنأقخزةوالذاز!زسولةالنهلرذن

.)916((!عفاأنجبىأ

السنة:وول.

لكقسم.اللهبماارض):الطويلهريرةأبىحديثمن!فوله-ا

.)017((الناساغنىتكن

قل:لرجلقل!النبىأنعنهال!هرضى-امامةأبىوعن-2

بقضائذوترضىبلقائكتؤمنمطمئنةبكنفسااسألكإنىاللهم)

171(.)(بعطائكوئقنع

منإلىانظر):عنهاللهرضى-فرأبوموصلا!-وقوله3

)172(تزدرىلاانألااجدرفإنهفوقكمنإلىئتظرولالحل!

)73.(.(عللكال!هنعمة

ولكن،تامبرضاالقناعههذهليدرر!النبىحثيثويائىبل-4

الفردأصابحى،النهائدةونروئهاقمثهافىالمرههذهيقررها

أصابهوما،يصبهلمأوأنواعهاختلافعلىمالأورزقمن

بعديخطئهولمعللهمقدرهذ)كلالخ..مرضأوصحةمن

لىقال:قالعنهمااللهرضى-عباسابنفعن،بالآسباباخذه

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظغلاملا)!اللهرصمول

ماامواعلم،الشدةفىيعرفكالرخأءفىبالثهتعرف،أمامك

نأوأعلمليصدبكيكنلماخطأكوما،ليخطئكيكنلماصابد

لميعطيكانالثهيردلمشينأيعطوكانعلىاجثمعوالوالخلنه!

انال!هأرادش!نأعنكيصرفواأدظاجتمعواولو،عليهلقدروا
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اسلعنتوإذاال!هفاسلسألتفإذا،نلكعلىيقدروالمبهيصيبك

الكربمعالفرجوأنالصبرمعالنصرأنواعلمبالثهفاستعن

هوبماجرىمدالاللمأنواعلميسراالعسرمعوان

إ،17((كائن

ادفىبماالقناعةهذهبلغتمدىأئإلىالالارئأيهاأرايث

الاجئماعى.الأمنعلىنلكوأثرالإنسان

الأمنولتفيذلتحقيقفعالأدورأالمعنويةللوسائلباننجدوهكذا.

متكاصلان.همابل،الماليةالوسانلعنشانأنقللاالاجتماعى

ولتفبذالاجنماعىالأهنصاهلنحفبقننانحهىماولكن.

TA.tIMJ

!.ئ!الىالهشاءاقالرلبعالفصلفىعنهنجيبسوفماهذا
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(i)501أية!ئويةسورة.

.15أية!ملهسورة)2(

كسمي!اليفى،6691رقمحللأث735ص2جصحيحهلىثلهخارىيخرثه(3)

.!يدهوعملهالرجل

!معجم:يريجع.!زولدهجمعفىوالهيشى6الأوسطفى6سالطهرلخرثه)4(

ومنبعفىولدهجمع،7ه2.رقمحديث،928ص7جكلطيرانىالآوسط

.38؟6رفمحديث،801ص4جللهيئمىالمولد

.10،1رقمحديث535ص2جالهكر!همحع)5(

للإملم!خطاليينعمر:!مؤمنينلمبرهن!ي:!خطال!بنعرثمرلىيرلح)6(

!عامةالمصريةاله!نة،عرهحمدعىد.:ئحف!،277صالعوذ!ابن

.م0025عامللكئ!ى

وضرورهلريضةالاسلامىثحل-الفرضاوىيوسفد.:ؤلدلىتفصيلأيراثع)7(

ثتقو!ينكمنشورلتسلسلةام749هـ-4913عام68-5!ص

!شر-،لخرهراة!مي!يمهاما

صحيح:ير!ع..اد!!لهثهنا!عديهنثا!رصصحيحهفىمنملماخر-)8(

.867رفمحليث295ص2جهسلم

!ت.فىل!ولاطحينللينا*لماى9()

!يلهحليثهنكهمااقهرضى-عمراينص!جوردابوالاملم:لخرثه)01(

حديث275صاجالجوودلاينالمسمندة!سننفى!منتص:يرلجع

ا!عد.:نحفيي،العدلهنأخمةعلىيجيها!ليأطى495رفم

علمالأولى!طبعة--مروثالثقفية!كت!يهؤمسة،صرالهدودى

.أ!889اهـ-!ا58

ماهرديف!كسنضفى!دولة!ئالعة!عامة!مستشفياتفى!الفكلهوجودوهذا1()1

للعلاجصممقس!بهايوثدح!ث،نلكوكرو!زهراء،!علسوالحسض

.!ثصل!!!م!صللعلاجوضم،!المع!
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شخصبجواريتواجداويجلسالذىوث!والشبى!ملخنبلن(يضأطبيأنبتكما)12(

عليه.لزدلمإنالإلجابى!مدخناضرلرنفسبنحمل،مدخن

بإعلان5291عاميوليوثورةقيامهنذباطعلألتجربةهذهوجدتودد13()

كممكنالشحيةالمساكنهنالصيدببناءقامتحيث،الملكيةوإلغاءالبمهورية

الغ...والنيضةالسلاموتينةنصروهدينةلهحمراءولزيويةالشرا!ية

يبناءالعثبرينالقرنمنالأخيرالصدمنذفع!اذكينطيالدولةقاهتوقد)14(

القطاميةسماكنمثلوذلك6طخلمحدوده!ماولفىا!مصادىبسعرمعمثن

حبذاياولكن،الأخرى!محافظاتفىوغيرها!جديدةالقا!رةومسثنوالمقطم

ووساولودواءوعلاجوشراولطعاممنالأناسيةلهخدهاث!تو!رلدولةقاهتلو

الاشفاعينمحنىالجمعمتداولفىهصولوبسصمنالبيشكللخ..موا!لاث

الممعمن.لهذهطافنه!كامل

وذنهاسئهدلةهجمعاتبالفماء!ماضىالقرنمبتينياتمنذ!لولةقاهتوفد)15(

وهودودجاجوالسكلحوممنللمويطنبنالأصدمبة!سلعمنهنثطلهالب!

نييعالمجمعاتهذهاصبحتحاليأكاتو)ن،!سوقسصهنافلبسصيقالة

يريصدتهانن!!يجللنامما،السوقلسعر!كثيرأتخطفلايالمطرمنثجلالها

!ماضى.فىكلنكما!سايقالنطام

!ثمثمين!وحثىالماضىال!رنست!ياتهنذبالفكل!نجريةهذهوثلتوفد)16(

يممصالشبمالكساءيطافة!عامع!وطئةهوكلفيهاتمنح!لولةكايتحيثهنه،

اليطلن!هذهثكلداننثشىوكم،السرربل!مطركدهفرنةالعنثجكلهذهزهيد

!دخل.محدودىلمعماءةاخرىهرة

7(i)حصر.لاالش!سمولعلىوهذا!

1()Aمنها.!شرقيةوهىالمديتةحرتىيحد!:ولكمحرة

المدينة.شهامي!ثحةئضعلىموضعوقل،ضيمة!نر:صرار91()

!اوالغلزالمشىيينهاوهولصوهنضربوهىالىلة،هن:ن!ول)02(

.!جرى

ويصرخون.يمكون:ينضاكن،(1)

.ي!ر-اى:لدنو22()

ثوالا.هنابهوورلد،المكلهوJAوسكونمض!كسر:الطل:صلا)23(
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السمن.اىبهيطبخالذىالشحممن!عةاى:شحمهنكهة)24(

!دثيق.هذامنلضاضعىاى:علىزرى)25(

.الماءيضإليه.المضث!الشحمهذاهعالدقيقافلب(ى:لكامركأ)26(

..زيادةتائمتكللكى!نارفىينالخاى:القدرتحتينفخ)27(

برودفه.فيسهلالطعامما!نفىهوزعا!طعاماجكلاى:لهماسطح)28(

دها.يحضرهدذىالطعدمهن!قىمااى:نددلضن92()
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بصها.وها78صالعوز!لالهن!خطاليقعمرالمقشألميرمنقي:!دجع32()

مثلا.كاللمدمممبهنمئاى:سمينا33()

.8اصالسايقالمرثع،الجوز!لابنالخطاببنعمر!مؤهنيناميرمناقي)34(

وفت.اى:اوان)35(

ألىيحتاجلذىالممن!الثوبا!القلأ!وفتحاللاموكسرالخاءبفتح:خل!ن)36(

.اصلاح

.88ص!سابىدمرثع،دخط!بنعمردمؤهنينإميرمنا!ب)37(

جعملك.:يشريش(83)

15صللجرجصالن!يفات:يراجعا(") T،صللرلزى!صحاحهخنوV yr.

.301أية!نوبةسورة)04(

.2،2425ية!معوجسورة)41(

.06آ!ةالنوكةسورة)42(

.1331رفمحديث505ص2جالبخلرىصحعح:يراجع(43)

الشركة5؟13صاجالموصلىللإمام!مختولمطيلالاخنيار:يراجع)44(

.ام979عاموالنشرللطباعةصرية!!

3.4أيةهنالبفرة.حمدة5،()

.301آية!نوبهسورةأ46)

(tV)72؟.هرقمحليث29ص2بعمربنالتجمدصهسندهفىاحمداخوجه.

http://kotob.has.it



-015-

المبتمع.فرلدبينتعميملحكمةلرضتوإسا،جمثأتفرضلمالزكاهإنحيث)48(

هنكثواعهاالماشيةزكاة:4A.;.:وهنطكئبرة!زكاةألواعانالمعلومومن)94(

الزروعز!ةومنها،والفضةلذهبا!النفدينزكاةوهنها،وغنموبفرإبل

لخ.ء.التجارةصوضهزكاةوهنها5!ركا.رزكاةوهنهاوالثملر،

ؤفقشلإفيينفقزاءالمئذف!يثنا)ئعالىقولهثىورلثثمالهة!زكاةمصلرفي)05(

ؤيفن!نهصن!ل!ؤ!ىذانغاريق!زقالبؤفيف!و!فنموتئؤثقةعفيفاؤففلبيين

.61آية!نوبةسورة(خ!نعبهنذالفةالنل!ئنفريفنةالمدثب!

(1a)2الآ!نك!معلرجصورة a ، 2 .t

5(Y)قديم،العهد:النوراةعلىاليهوديطلقحيث،والالجيلالتوراةوهصدرهما!

مثديد.!عهد:ا،لجيلعلىالنصار!يطل!كما

.78،الآورغمرمخدسالاصحاحالتمثيةصفر)53(

5()t27الآيةو!مثمرونالثلمنالإصحاحالأمئالسفر.

.01الاتةو!خسون!ثمنالإصحاعفمطءسمر)55(

دا.2ا!يةالخلس!الاصحاحهنىيمجيل)56(

.21الآيةغمر!تممعالاصحاحهتىييجيل).57(

ء02،21الآيتلغعشر!ئثمىالاصحاحروميةاهليىالرهلورلعىرسالة)58(

733.صدلردر!دصحاحمخصر،991ص3جلي!!دلنيروزالمحيطدفاموس)95(

!مطابعلثمنونمعلمة!هيئة،792ص2جللموصلىالمخنولتطيلالاختيلر)65(

3جللمرجمناس!ميتد!يديةشرح!هدلية،ام089اهـ-004علمالأهيرية

م.%,37lعلم!مصر!حل!ىوهطيعةهكنبةشركةلاخيرة!ط!هعة،3iص

.ا-517الآ!النفهنسورة)61(

ث!صفىو!مهقى.378وقمحديث،101صاجصحيحهكىمعململخرجه)62(

!سيوما!عممدهحمدلمتحقمى،3!ا7!ارق!حل!ث،247صا3جالإلخا

هـ.0141عامالأولىصعة-ببروت-!طممة!كشدلر"زغول

ثمصرية183،!هينةص2ج!خطيب!ئمرسنىثمجاعلبىالق!حلفىاثداع63()

7491،عمكلكثميمعمة --Ai r i

!عوينىيعمح!ليو:نحفون2852ص4ج!ص!وطىلجعلم!ليهاج:يرلعع6(1)

امههـ-t%699؟Iعلم-!عمصدية-مخير!أ!ادلر5الأثرما
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الطبعةالمصريةالأوقافعمومديوانمطبعة،15صللخصافالأوقافأحكام)65(

.ام409أهـ-232عامالأولى

.792ص2جالممبابق!مرجع،!موصلىلابامالعختارلتطملالاخ!يار)66(

هج،الصمقحسحجرلابنالبخلرىصحيحشرحالبلرىفتح:فىبطهشر)67(

والضعف.والففيرللقىالوقفكا-فىالوصاياكتابفى346.ص

عامفىوفحديدأالمثمرينالفرنهنالثحثيناتفثرةفىبالفكلن!لكحدثوفد)68(

i 35 i-32هـi iخدرياهطعما!سابقمصرهلكفارو!الملكاو!صحينمام

مطعم/اسميحمليزللاوهوشلالنهمعلىومنللففراءبالفاهرةالبيشبشارع

.الآنحنىالخير!ثالالق

وإثاحة!صبةالمماهتخزينفيهاينمصه!يجاوهبنىعنعارة:السبيل)96(

تبريدهااو،فثهاالدالجكإضافةونالكالصيفحرارةفىسيمالا،هنهـاالشرلي

كصبالبا.

الفقراءلايواءفهى،الأغراضمنعددمكانعنعبارةوهىئكيةجمع:التكايا)07(

!بكالو)سواءاخرىتارةوالؤكاءالمسافرينلاستضافةاو،تارةوالمساكين

نلك.نجيرأو.جملم

ذكرأكونهمنالولدنوع:سبقهلذىوالحديثالحديثهذافىبالولدالمر)دليس)71(

والعملفالد?،لهتدعوصالحةوك!لتبنتأالشخصتركلوهايشملوإتما

الاشنبئمملربلماآدمخليفةهنهحننوععىقاصرأليسوالثوابالصالح

هؤفنؤفؤالثىاؤذفرمنالمئابخاتهبنيغم!)ؤهن:ذلدمفررأتعالىقالمعأ،

و!مول،124ايةالنساءسورة(تقيزايطفمو!ؤلأانجمةتذلمخولققاو"ثك

وقنجزيثفنمطئبةخفاةقنئخبشةهؤهنؤهؤأئثىزكرإؤمنمنابخاغمذتن)أيضأ:

..79أيةالنحلسورة(نغمئونفالوأقاياخسنيانجزفم

..حفرهأى:3كرا)72(

7()r8ر!محديث248ص3جالإيعانشصفىالييهقىالامام:(خرجهr4 t.

4(V)ونصه،328رقمحديث128صاجصحيحهفىالبخارىالاهاماخرجه

أحديصهنلمخمسااعليت):قلى!النبى(ناللةعبدبرجا!رعنبدكلمل

رجلفليطوطهورأ!سجدأالأر!تلىونجعدت،شهرهسبرةبالرعبنصرت:قبدى

http://kotob.has.it



-52i-

واعطمت،فبلىلأحدنحلولمالمف!يملىواحلت،فلبصلالصلاة(دركمهأمنىهن

.(عامةالناس!ىوبعئتخاصةفوههلهىببعثالنبىوكان،الشفاعة

الجماعةفىلرجلصلاة):هريرةأبوعفهرواهفيما!لتولههصداق7()ه

توضاإذاأيهونلك،ضفأوعشرينخسمةسوقهولىبيتهفىصحطعلىفضف

رفصالاخطوةيخطلمالصلاةإلايخرجهلاالسبدبىخرجثمالوضوءفاحممن

دلمهاعلطنصلىالملانكةلزللمصلىوإذا،خطيلةبهاغهوحط،درجةبهاله

،يثطرماصلاةفىلحدكميزدولا،ارحمهاللهمعلطصاللهممصلاهفى

صحيح:لرلجع.!سمثدجماعةفىاىالجماعةفى!رثل8!ملاو!مراد(!صلاة

!خدرى"سيدابىصلخرىرويةوفى،062رفمحديث232صاجالبخلرى

درجة(وعثمرينكخس!!مذصلاةنفضل!عماعه:)مملاة!لألل!نبىسمعفط

.961رقمحليث231صاجالبخ!ىصحح:يريجع5القرد:بدفذوالمرلد

تحقيق،9119رفمحليثا6؟صجهمصنفهفىالرزا!جمدالاهاملخرثه)76(

اهـ.t.3عام!ئالية،!طيعةيبروت-الاسلامىالمكش"الأ!مى!رحمنحيب

.34615رفمحليث151ص7ج!سارو!مرثع)77(

،6143رقمحليث255ص6جالكبمردمعجمفى6سالطيرالإهاملخزثه781(

الثالثة-الطهعةو!حكمالطوممكنهة!سلفىالمبيدعهدحمدماكاتحقيئ

--اهـ.404علم

هالما،لويلنمايمالاسانيؤليها!تىالثى:هىوشوة،كدلرةثمع:دكدر!)97(

هى:!عاليةفى!و!ثنارةههار..او!مضمنكنلرةكلنوعحسط!صيامهىالطنيةو!ثالرة

ليظ.كنوةكلنوعحمسمسكينأسن!لومسع!عشرةطعالمادرفهةعكل

بمذاهبمحىالففه-رمض!نهوفىعمدألالا!اركلرةفىثفصبلأيرلجع)08(

924صاجالبزيرىالرحمنعد:للشئالازكعة r Y - iثقفى!مكش!

.م0002عامبمصر

1(A)نعالى:فل،!مجاللةسورةشا34،الآينينفصالكهلركفلرةلى:يراجع

يننالثاأنقبلىثنزففةفئخريزقفوابنافصذولقثثمنشابهنمينيفاهزون)ؤفنين

همفللبقنثت!نن!بفإئم!جذثنمفقن31،خبيزتغطونبناؤ!نهيهنوعلوننفئنم

ذزصئوببمابالف!بنؤهنوازبخكبممبهيناسبئينفإطغائمنسنبئئنمففن!نناشاانقل!بن

.(بيغغذلثوبهنندر!!نهخلئوؤوبنهة

http://kotob.has.it



-153-

962اصجللدرديرءالصفرالشرح:يراثع)82(

لآا:قعالىق!وهىالملئدةيعمورفىمن98ةالآ4!مينكفارة:فىيراجع)39!

يطغائمقتفونهالأنن!!دئئمينايؤيخذفمونمبني!نجئنمبييالنضاللةيؤلخئئئم

ثنمفننزققةتخريزلجمشولفنمأؤاهبهيئنمتطعفونهالؤستطبنفشجينغثنزة

قةيبفنقتيذانناتئنمؤاخقطوأحكقتنمإذآأيتانجئغففازةنتذآاياث!ةتميفائمتجذ

.(تثنكزول!نفكنمأن!ببمانئنم

332جللرهلىالمنهاجشرحبىالمحتاجنهاية:يراجع(84) Wan،مطالبلعمنى!

الاسمى.الكت!دار،024ص4جلصارىالطاليروضشرح

.2،صاالأخيرالمرجع85()

.2256رقمحدث352صه6ج!!بخارصحيح:/يراجع86()

.803صللجرثثىالن!يف!)87(

(AA)ا-113ا.ص2جثجزيرىلرحمنجمد:للشيخالأريعةالمذاهيعىالففه.

ا.ج،4387رقمحديث233صا.جصحيحهفىحب!لهنالاهام:(خرجه)98(

234 wa938رفمحليث235صاهج،4388رفمحليثiذكربا-فىه

به.pti-oلهيحللارضافيهدتهليسفيما!مرءنذربلن!بيك

غام!ثالثةالطبعة-نيميةاينمكت!هة،926ص3اجنيميةيهنيرلجعنمإو!9()0

اهـ(60

.174صلل!رثانىالنصيفك)19(

.06أية!نويةسورة9()2

ثمب.هكنيهة5لحمددمنعمجمدفوادد.:نحقعى،251صالمنذرلاينالأجماع)019(

4 g11عاملإسكنلرية،i-11110هـ.

.301صدس!قالمرثع)49(

4صللراز!الصحاحمختو:يرلح)59( 4 T،2جللزهخثمر!البلاغهاساس

ام.85iعلمالثالثة!طهعةللكثلبالعلمةالعصريةالهيلة،013ص

الطمعدلحمدنحكى615ص3جللفرطس2نالفرلأحكدمالثلمع:يردثع)69(

اهـ.037عام!ثالية!طهعة-!مصر!ائمعيدار"البرلونى

.Y%1أيةالمفرةسورة)79(

.السالفانوالمكانالمرثع،!ثرأنلأحكامالثاهع)89(
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.بيروت-المعرفةدار2225صاجللشوكاسثقديرفتح:يراجع)99(

باليفى،1728رقمحديث4135ص3جصحيحهفىمسلمالاماماخرجه1(0)0

!مد.بفضولاالمواساةاسنحبالي

ممملمصحيحعلئالنوو!شرح:يراجع،منهوياخذينفصهاى:يرزؤهولا1(10)

5ص51ج 2 1 rهـ.ا293عاملبن!-!روت-ألصسالتراث)حياءدار

.وفوعلؤس!ملبابفى552رفمحديث1881ص3جهسلمصحيح1(0)2

.السا!فانو!مكانالمرجعممملمصحبح)301(

iج!سالق!مرجعسلم)،01(صحيح 98 ua r.ا

.0213صا.جمعملمصحيحعى!نوو!شرح1(0)5

شعيفىو!د!هقى،037رفمحديث101صاجصحيحهفيسلملخرثه1()60

.3447رقمحليث247مأ3جايهيملن

فرطهةهؤمسة،.1223رفمحديث26.صجهحن!لينلحمدمممند)701(

يمصر.

01()Aحفرها!:كراه.

.3448رقمحلدث248ص3جالإيمكشعىفىاسطىالاهلمأخرجه..؟(9إ

حالر.اى:كرما1(51)

3رقمحليث48vص3تجالايملننمعبفىدببهفىالاهدملخرثه1(1)1 i4.i

2(1i)صا.جوالاكلع!اكولىممننفى!عمالكنزفى!لقعلاءالإهلماخرجه

Tit40287رقمحليث.

!ا.3،الآيفكالنعمسورة1()13

.228ص4ج!سالي!مرحع،للعمهوطىالساجكئالىلى1()14

عرفبنييمنتح!،0951رفمحليث331ص3جصثةيهىهسند11()ه

89Iعامالأولى!طهعة--!روت!مصلةدلر،!سشفى i.م

!ضريعةممنثهاكماوححوزكاةوصيلمصلاةهنالصالحةالأعاليط1()16

هنبطحيث5تملاأكالممملميداهاو)نكلسلمكرهنئلهللانالها"الإسلامية

هو!ثوا-لحصولوقبولهاوصحتهاشر،وثوكهالأع!هذهانفثها!مقرر

الا!م.
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(Iv%)لن-علىاللدبلبديهن87ص3جهسدمصحيحعدىالنووىشرح:يراص

عمل.ينفعهلاالكفرعلىه!هن

8(i i)هأيةالمالدةسورة.

9(i i)02أيةالأحفلفسورة.

حم!:نحقيق،591صئيميةلينللابامو!عهادةو!ورع!زهد:يرلجع12(0)

اهـ.704عامالأود!طبعه-الأردن-!منارمكنهة،!يضةمحمد،سلامه

علىونوفىكهوذليوحنكهصالهبذاوحيد4يحوطهحطههن:يحوطه1(21)

مصالحة.

ثعمر!شقاعةبابقى،84ص3جمسلمصحيحعى!نووىنمرح:يراثع

يس!ط.غهو!نخفيفطالبلأيى

لىولعمتير!كحه!نحوبىالأرضوجهعىالماءهنار!ها:!ضجضاح)122(

!ند.

د؟855رقمحديث3922صجهاليخارىصحيح:يراجع.عليهمتالق1231(

.902رقمحديث491صاجهسلمصحعح

،1264رقمحديث287ص3ج!ذو،يدمجمعفى!هيثمىالاملم:لخرجه1(42)

هـ.ا214عام-ييروث-!فكردار

!قيملاكنو!تطيلوالحكمةوالفدرالقضاءمسللفى!طيلشماء:يراجع)125(

طبعة،محلى!نصلأسفريسابولدينبدر/محمدنحنى،042ص!جوزية

789ا893عامموت-الفكردار --Aام.

جزاءياليفى8028رفمحلمث2162ص4جصحيحهفىمسلملخرحه)126(

الدنيا.فىالكافرحسناتونععيلوالآخرةالدنبالىبحسن!مهالمؤهن

.صار:أ!مى1()27

!بلبذ!فى2858رقمحديث2162ص4جصحيحهفيهسلماخرجه12(

الس!.

(92I)و!مرادالإثموهوالحنثهنا"يخرجلدلايفكلانالتحنثاصل:ائحنث:

لصح.والأول،دنيد:النحنثومل،الاثمصيهيخرجفعلأفكل

.041مه2جمسلمصحيحءلمحاالنووما!ثمرح:يرلى
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36(
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38(

93(

04(
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حسن!يهفىيزدادانيبطلالمه:فبهفبل:خيرضهلسدالتهاعىاسدعتا(

حاليقصدالعميلةاكعالهنلهنقدملمااجرهويكثرالإس!فىيفطها!نى

Iص2سلم.جصحيحعلىالنووىشرح:يريجع،كفره 4 i.

حكم!كيابلى؟23رفمحليث131صاجصحيحهفىهسلملخرجها(

.يهطهالملمبذا!كفرعبل

iص2جمسلمصحيحعلى!نوو!شرح:يرلجع\( i.ا

عملها.اى:لرلالهاا(

سنن:يريجع،للنسمىو!لفطوجمرهالنممثىالاماماخرجهصحيححليثا(

نحالى:،8994ركمحليث501ص8جالعمننهنكالمجتبىو!سمىالنسالى

عامالثثيه!طدمة،حلي-الاسعمةالمطبوعاتهكني،فةابوالالناحعد

It- I-86هـiاجالهخلر!صحيح،عليهاا!هالىكأحطمهذيلةوهىام

رقمحليث58صاجالا!ملنشعيفىالميهكلالإمام415رثمحللأث24ص

2 I،اج!هند!الممقىاللينحسلملا!بنوالأفع!الأ!لسننلهى!عم!كنز

.!ااصأ2جسملمم!حيحعلىثمووماشرح265،رفع!حدث69مأ

ا.141،2iص2.ج!ساثي!مرجع،مسلمصحيحعى!نوو!شرح(ا

!نهما!مشثر!وثح!!دلوالآلمىوحفوقاللةحفوقفى:تفصرولريععا(

!عكويحشرح:كتلاقى!نفترلمىلاهفنمنكرهماالحفلنمهيجتمعهااى

هطمعة،صهـ.0033ص2جددفهلصولفىدمتئيحدمتندنوضععى

.كدهاهرةص!حعلىمحعد

.51هص4بمللنيروزلهلا!المحيطالقدومى:يرلجع(ا

72ص3ج!ترطىننع!را( i Iيالالاهرةالصيىلهظدلرطمعة.

لخلوااو،السلمينكمحلر!ةي!هونالنينهم:هناالسلمض!حروالمر!؟(

ولحدةارضعلىالمسلمينمعيعاثموناوعهدلهم!نينول،حربلىهعهم

يفعلهنويعفيبل(هوالهمعلىالاسثلاءيجوزفلاالوطنصسوياويدال!ن

هنئخبىثوفمونمنمالث!بيينفوفنمننمفن!نقيالنةينففئم!اتعصت!نلك

.8أيهالشحنةسورةفئفعبط!(يجثالثةإنالنهنموئق!مبطو)تنروفغلنبفابىفغ

.يئصرف902صمعرجثى!تويف!:ير!ععا(

.1iلاتةهنالألفالسورةا(
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.لالفاهرةلصبىالظدارطبعة،1792ص3جالفرطبىنفسير1()42

.41الآيةالألفلىسورة)143(

.االآيةهنالألاللإس!رة)144(

.1892ص3جالساووثمرجعدقرطىقفسير1()5،

.0292ص3جالسابقالمرجع)146(

علىيفسم!خمساللىمهاوردوالنىبالنفصبلالسئها!لهذهفىير)جعا(

ص3ج6السابى!عرثع،الفرطىالاهامنفسيرالخ..خمسةعلىوفبلسنة،

لهصها.وما2692

48(I)االآيةهنالألف!سورة(!فريىولذ!)ئعالى:بفولهالمفصودونوهم،،

.7الايةهنالحشر

.!!ر-ولعلىوودممهمهفىالضمير)914(

.2692ص3ج!قرطيهىتفسيرحنيفةلهىالاهامقولفىيرلجع)015(

.كبار!:جسور)151(

كارظعأومخلفاتلألهاعىفنباعمستهلكةكالتسواءلنلكفابلةكالتا!ا15(2)

وزارةلدىيهاالاحتفا!دتماو!دول!ينفتباع،جمدةبحالةكالت،اوخردة.او

ا+شقاعيصعىبمهحيث،الاجتماعى!ضمانوزارةإلىقيمتهاوتحويل!لفاع

اكراد.لدى!ها

يرلجع:.كهاتؤد!حقوقمنالأرضرقاليعبىوضعماهو:!خراج؟()53

صىهحمدر.هرلجعة،166صللما!رد!الدينيةو!ولاياتالسلطاليةالأحكام

كأنهاثيضأت!!هاويعكن،ام789عامبالقاهرةالتوفيقيةالمكتبة-السرجاس

.الأرضهنيخرجهاعى!مفروضة!ضريهة:

.516صللرازى!حاحهختار1(ه)4

بالصلي!الإسراعهوهنابهوالمراد،السبرفىالإسراعهو:الإبجاف)155(

شاالن!يديه!فوةيالمنخدلمككممواء8الصمكربة!فوهكالشخدلىوذلل!!حرببة

طعر!منمحديثة!صريةالفوىلى،!ماضىلىكانكماورمحوشفخيل.

..!خولهاياتوصواريخ

.عام.كلفىيلإسلا3بددركدنهدمممدمجمرمنالملخوذةدوطبفة:هىدجرية)156(

.لنصرف263ص9جفد!ةلاينثمقى:يرلجع
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ينوولهناوالأمرولىياخذهلذ!المقدرثمالمى:بأنها(يضأتصفلنويمثن

مسلمة.بدولةمقيماكانإذاالسملممنجمرمن

الدولثميعفىعليأمطبقةجمراممبحتالآنالجريةأن:هناويلاحط

هنهوالمسلمجمرعى!جذيةفرضمنالأساسى!ؤضلأنونلكالاسحيةه

دعجزغهدلماعيتملمفإذاعنه،فيهايقيموالتىالإسديةالدودةلفاعلجل

الدثناعصفى!سملمهعسوياالمسلمكراشترك(و،ذلكصالاسلاميةالدولة

البذية.حيننذكهسفطتالوفى

15()V1892ص3جالسابق!مرجعالقرطىبمضطنثفسيرالفئمغىفىيرلح.

!فئ.هالهنالمقصود:الاهام!ىالحرلي(هلاهداهها1(ه)8

بناء:و!مريد،المقنوحالمك!ا!والئؤالفتحكوهىثضجمع:الئ!ر)915(

.الأعداءهنلدولةلحماية!القلاعالحص!ن

!شركة،بعدهاوما341ص3جالموصلىلحامالشتارلتطيلالاخئير)016(

eعاموالنشرللطباعةالمصرية I i A I.

6(I!يرلجع.الأمويلهنيتدلولالذى!شئيسموهقوتشديدهالدفى!ضم:!دولةا

.6682ص7ج!قرطسثفعمو:.

.7اية!حشرممورة)162(

يشتقدهون(ولأمناغةينسنانجزودظلآاجكهغ!نجاء)ق!ا:نلكهؤكدانعالىف!)163(

.216ية!نحلمورة

.6الايةهنهودسورة)64؟(

.06اية!فك!تسورة)165(

.2144رفمحللأث725ص2جسننهفىهاثهلبنلخرثه)166(

هذا!حكلوف!،و!مههفى،ويحمد،هاثهويين،!حثم:اذيمةلخرثه)167(

للحاكم!صحيحينعلى!معمتدرك:يرلجع.لهواللفطالاسنادصحعححديث

!اهالفالرعيد/هصطفىنحق!،4978رقمحديث354صج،!نيسابورى

ابنوممنن،ام099اهـ-411عامالأولى!طيهعة،!روت!طمية!ثنيدلر.

لحمدومسند6واليمين!توكللهابفى4164رقمحديث4913ص2جملجه

رلمالحليثفى101ص2جلليهقىالايعلغشعي037رقمحليث52صاج
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68(
96(
07(

71(
(VT

7!(

7،(

.131آيةطهسورةا(

92الآيتكالأحزابسورةا( ، 2 A.

هريرةأصعنطويلحديثهنويخزهموالطبرلىو(حمد!ترهذى(خرجها(

ص2جلحمدمسند،5023رقمحليث552ص4ج!ئرهذىسننيراثع:

ردمحدلث125ص7جللطبرأسالأوسطالمععم،8108رقمحديث،031

2ص1.ج6لدلزومجمعفى!هيشىالاهاماخرجها( AY60174رقمحديث.

مشنص.:!نزدر(ا

يراجع:.حبكلاسنواللف!طوولحديثهنوالطهرأسحبانلينأخرجها(

2ج"6لىللطيرالكبير!معم،361رقمحديث76ص2جحملنيبنصحيح

.1011رقمحديث157مأ

ااجللطرلمىسيريرلجع:!معجم6س.للطبرواللفظوالحكل!طبرلمىاخرجها(

1رحديث23Iص 1 2 ، r o،ص3جللحاكمالصحيحينعلى!مسثدرك

.063،رقمحد!ث62،
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الرابعالفصلى

الأمقعواملىتحقيقنتائج

ويالعائلهوتنفيذالإجتماعي
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تمهيد:

عواملبتحمحقلقومالمجلمعاثمنمجتمعاىيكونالمؤكدمن.

فىوأصبحبألأمأنوشعر،-إلاوسانلهوئتفيذ،الاجلماعىايأمن

مثاليا.مجلمعاأصبحوبلجمله،وتوازنواسثقرارأمن

لبينلنفلذهووساثل،الاجدماعىالأمنتحاليقعواملوباسلدراء.

إجمالأ:النتاثجهذهأ!ممن،ذلذعلىصرتبهن!ائجعدةهناكأن

.بالأمانوالشعبىرالاستقرارإلىلؤدىالأجلماعىالأمن-ا

العمل.سو!فىالتوازنتحقيقإلىبدورهيؤدىالاجثماعىالأمن-2

والعكسوالآسعأرالثخولبينالتوازنإلىلؤدىالاجتماعىالأمن-3

صحيح.

..الاجئماعيةالعدالهف!!التوازنلحديقإلىيؤدى.الاجتماعىالأمن-4

المجحمع.أفزادبلن

الم!طثفة.اللمجدمعطبقاثبتالتوازنإلىيؤدىالاجتماعىايأمن-5

نهائ!أ.انتسولهنعإلىيؤدىالاجتماعىالأمن-6

الجرلمه.ارلكابمناحداإلىيؤدىالاجتمأعىالأمن-7

.والإرهابالتطرفعثمإلىيؤدىالاجئماعىالأمن-8

منوسلامئهالوطنامنعلىالحفاظبلىلؤدىالاجنماعىالآمن-9

.الخارج

البحث.حجممعلتداسببماننبجةكلنوضحذلكوبط
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أولا

ئلأسأ

ثالثأ

:بالأهانوالش!رالاستقرارإلىيؤدىالاجتماعىالأهن:

الأمنعواملبلحفبقبفوم-ذكرناوكما-مجتمعاىاقحقيفة

افراد"شعورإلىيؤدىذلكأنشكلاوسانلهول!فيذالاجتماعى

.والاستقراروالأمانبالأمنالمجتمع

سوقفىالنوازنلحديىإلىبدورهبؤدىالاحتماعىالأهن:

العمل:

وهى:الاجتماعىالأمنلنفيذوسائلمنالأولىالوسيلةهتنفيذ

يؤدىالاجتماعىالأمنفإن،العملفرصلوهرعلىالعمل

هون!لكمنوالهدف،المضمارهذافىالتوازنتحقيقإلىبدوره

وطالبىالمداحةالعملفرصبينالعملسوقفىالتوازنتحقيق

البلئالةحجمونداليلتدكيصإلىالنهالةفىيؤدىبما،التوظف

المجنمع.فىالكلى

والأسعارالدخول!بلنالتو)زنإلىيؤ؟ىالاجتماعىالأهن:

صحيح:والعكس

الأمنأنفكما،السابقةللنللجهاملداد!نئيجةهذهوتعتبر

إلىيؤدىالضأفهو،البطالةحجملخفيضإلىيؤدىالاجتماعى

المجئمعافرادعليهايحصلال!ىالدخولبينالتو)زنمراعاة

انيعمرفلا،المحئمعفىالساندةالأسعاروبلن،عملهمنتبجة

يحصلالذىالفردودخلالكلمةبمعنىاجتماعىأمنضاكلكون

حلثمنالمجتمغفىالساثدةالأسعارمعيتماشىلأ.عليه

الفردهذاحاجاتلسدالوحيدالأسلوبسيصبححيثالارئفاع،

هوالآسريةالميزانلةفىالعجزلسدأخربمعنىاو،وأسرته
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لوبالخارجللعملالهجرةاو،)1(المقنعةالدمرقا!صأوالرشوةئلدى

لذلك.السبللهأئيحت

عنفضلاوالأسعارالدخولبين)2(المتفادمالاخئصانكمأ

الوظانفلعددإلىبدورهلؤدىايضافإنه،النكرسالفةمساوئه

فىومساءالأصلىعملهفىالصباحفىفهو،الفردبهايقومالتى

إلى:يودىمماآخرعمل

بينالدوفدقلعلمنظرأالرنيسيةالعملموالمحعفىالإنتاجضعف-أ

أخحثلاتانهيارذفىعلىبترنبمما،والاضافىالأصلىعمله

عليهاحرصالئىالعملفىوالإجادةالانضباطوروحالعمل

التوازنوهذا6والأسعارالدخولبينبالتوازنأمرحينماالإسلام

وساثله.وئتفيذالأجتماعىالأمنبوحودإلالتحالقلا

البطالة،إلىيؤدىوالأسعارالدخولب!نالاخلصانكما-ب

الوظانفصمحدودعددعلىسبشافسونالمجنمعافراداقحبث

الثحاقذلكعلىيترئبمما،اصلألعماونلاالذينمعالإضافيه

الاخرين.وبطالهمنهمطالفة

أل!الةفىالدوازنتحفيقإلىيؤدىالاجتماعىالأمن:رابعأ

المجتمع:بينالاجتماجمة

طبفاتبينالتو)زننحفالىإلىلؤدىالاجتماعىالأهن:خامسأ

المخلكفة:المجتمع

وصلفأ!ووقفزكاةمنالاجتماعىالأمنوسائلهئتفيذ

كل،الخيرلهالمشروعاتفىوالمعماهمةالعفووإنفاقوكفاراث
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المخللفهالمجئمعطبدا!بينالئوكنلحالىإلىبدورهيؤدىهذا

.أفرادهب!نوالعدالة

ثهائيأ:الئممولهنعإلىيؤدىالاجئماعىالأهن:سالسأ

هذاكل،وسائلهوننف!ذصاملوتحميىالاجئماسكىالأمنانكما

إذ،المجتمعافرادبيننهائيأالسولمنعإلىبدوره(يضأيؤدى

مناكثرمنغريزئهوتشبعحاثئهتسدشاكلتهعلىومنالفقير

الكفابىاتأيضأوهناك،الوففوهناد،الزكاةفهنك،طر!

كماالخيريهالمشروعاتفىوالمساهمةالعفووإنفاق،والصتدقالا

(نحيث،نهائيأالسمولمنعإلىيؤدىفمكبلاهذاكل،سبق

نلكعلىأدلولا،النكرسالفةالطرقمنبطريقسدتقدحاجته

عبدبنعمرالريشدالنالخلفاءخامسعصرفىالزكاةتجربةمن

ياخذمنيجثوالمحيثا،ئفصيلأ!نكرهاالضقأميشمعلابماالعزيز

لأخذها.نجابهمعلىياثاو،الزكاةهذه

الجريمة:ارنكابهنآلحذإلىىيؤثالاجتماعىالآهن:ممابعأ

ارتكابأسباببينمن!للشك4مجايدعلابماثبتإنهحيث-

علىشخصمناصكداء(ىاوقئلاوسطواوسرفهمنالحريمة

أفرادبينالاجدماعىالأمنمدزاناخنئلهذاالغ....اخر

المبتمعافرادبقالاجتماعىالأمنوحبمدفاطآثغومين،المجنمع

لمالمقبهكفيلهوبل،الجريمةارتكابمن3(أالحدإلىيؤدى

فىالأمنوحلولالاسئمرارإلىلؤدىبدور:لاانه،نهائيأيمنعها

العزيزعبدبنعمرمميدناتجربةمنذاكعلىأدلولأ،الصجئمع

إطحثأ،عهدهفىالجريمةيرثكبلميخثالراشدينالخلفاءخامص
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فىحل!مدالم!كاملةبضظوملهالاجتماعىالأمنلكونإلاذلكوما

.عهده

ذلكبعدارلكبئم،المجئمعأفرادبينالاجدمأعىالأمنحذمافإذا-

الاجلماعىالأمنع!معئل!العدشكبلافإنهماجريمةشخصأى

الأمنلحمايةومعاقبثهمحاكمثهيسئوجبالذىايأمرللمجلمع

تعالى.اللهشاءاقالخامسالفصلفىسلاتىوكماالأجئماعى

:والارهابالئطرف!مإلىيؤدىالاجتماعىالأهن:ئامنأ

إلىيؤدىوساثلهولتفلذعواملونحقدقالاجتمأعىالأمنانكما-

فىالتوازنلآن،المجتمعأفرادبلن)4(والإرهابإلتطرفمحم

احديجعلسببهناكفليس،مدوافرأفرادهبينالاجلماعدةالعداله

فهناالدوازنهذااختلإذا(ما،إرهابىبعملبدوماوللصرفأبنائه

.والإرهابللتطرفمهيثأالمناخلكون

وسائله،ومنفذة،عواملهمئوافرالاجئماعىالمحأمنيكونددولكن-

يكونثغومن،الآمنينحرمةطىيعتدىالبعضنجدنلكومع

()عقوبئهيسلوجببماللمجتمعالاتجلماعىالأمنعلىمعئلدا

الفهشاءانالخامسالفصلفىسيأتىوكماالاجئعماعىللأمنحماية

لعالى.

أهنعلى.الحفاظفىأساممبأدورأيلصالاجتماعىالأهن:ئاسعأ

:الخارجمنوسدتهالوطن

الآمنمن:الثلائيةبمنظومتهالاجئمإعىالأمنفإنوأخيرأ

وهو:الاجئماعىللأمنالأساسىوالعامل،الغذانى،الصحى6المكأنى
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الثانى،الفصلفىلفصللأوالموضح،الروحىأوالنفسىالأمن

هذاكل،الثالثالفصلفىتفصدلاوالموضحةايضأالثنفلذيةووسائله

فلا،وسلام!هالخارجمنالوطنأمنعلىالحفاظفىبالشخصلؤدى

بمالأغروهمهما،لحعمابهملئحسسأويتجسسأوالأعداءمعيئعاون

اجازحيث،القل!وهىنلكبعدالعقوبهاسلحواوإلا8زائلعرضاو

لعزيرلرىومالك):أيضأوورد،6(أالمسلمالجاسوسقلالفالهاه

كلهوهذا،)7((أحمداصحاببعضووافقهبالقلدالمسلمالجاسوس

الامامأخرجهطلذىالطويلبل!عهابىبنحاطبحد!ثإلى.اسل!ادأ

فيهلخبرهممكةاهلإلىكئاباامر(ةاعطىحدث،)8(وغيره.!بخارى

ارادحاطب.منالمشينالفعلبهـذا!الرممولعلمولما،مكةبفتح

اجلمنفالهمنمنعه!البرسولولكن،يقللهانالخطاببنعمر

علىتعل!قأالأنصارىحديدةابنالأماملقول،بدوعزوةمعهشهدان!

فإن،المسلمالجامموسهسعلىلليلالحليثهذاوفى):الحليثهذا

هنالمنعحكمفعلق،بلرأشهدبنه!هالنبىلهفقال،ضالهأرادعمر

انهببلوى)9(وليسفعلهمل!فعلهنانعلىضل،بلربشهودطكه

)01(.(يفئل

وئتصبعواملبتحقيقالاجئماعىالأمنانكدفر(يناالنهايهوفى.

والتويزنالاسلعرارتحقيقفىوأساسيأكبيرأدورألعبكدوسائله

،والشمولالبطالهومحاربة،الأسعارومشوى،العملفرصفى

منوسحمتهالوطنأمنعلى!المحافظه،والإرهابوالجريمة

.الخارج
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الرابحالفصلهوامش

)1(

)2(

(r)

)4(

)6(

()7

8()

يلينه.لليلور)ءهيتر!لا!مارسىيالملو-!سرفةهى:المقمعة!سرفات

النلحش.:!منفافم

ن!له:!حد

عليهم.بالاغداءو!فيامالآمنبننروهو:الإره!ي

فىودمنكدرةالحرالةعقوكةؤ!ا9رهايي1عفويةالإسد!ةدشز!عةمطت!و

ثعالى.التشاء.)قالخاهصالفصلفى(كئر!الضاحوسيغىالم!دةممورةأية

6061صدعوزيةقبملايندشرعةدعمياسةفىثحكمية!ق:يريجع

.كالفاهرةالمدنىمطهعة،غاز!جميلمحمدد.:ثحفيى

.386مأالمملهغ!مرثعنفس

غهافهرضى-حلياسص:قالرلعابى!ناقهجميدص:!تماههو!حليث

حتىييطلقوا):فدالأسؤبنو!مقدلدولزبيرلط!اللهر-ولكعمى:لألل

خلهنا!ناتعلد!فلألطلقما.منهاقخذوهكنا-ومعهاكلعنهبهافبنخاخروضة

ماسففالتالكنابنخرثىف!نا!الطينةفحنلإذا،!وضة!ىيثهيئاحتى

ثهفغظ،!لامهاهنفأخرجمه!ثي!يلنم!بنلالكن!لنخرثنفمكما،كن!يهن

اهلمنالمائمرك!هنألصبىبلنعةابىانخطبهنههفبذا!)كرسول

افهرسولياف!أهذاهاحطبيا:ففلى!الكرسولارمببضىيخهرهممكة

!ههنوكان،ليفسهاهنأكنولمفريشلىهلصقاامراكنثلاسعلىنعجللا

فلاس)ذفاحيبت،ولموالهماهليهمبهابحمون!مكةفرالاتلهمالمهاجرينهن

ولاكفرأ3.1Xوما،قرلينى!هايحمونهداغدهمثمخذلىفيهمالنس!هننله

عر:قد،صلقكملقد!ا!رسولففال"الإمىبصبالكقررضاولالرتدلدآ

لكليد!يكوهابدرأشهدقدبمه:قال!منفقهذاغقيضربدغىالقرسوليا

.(لكم!رتف!دلختممااعملوا:فقالبدراهلعلىاطلعقدتاناللى

52رقمحديث5901ص2ج:!هخلرمالخرجه A t،جصحيحهقىمممملم.،

.4924رقمحديث1491ص
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بالحديث:ورد!النىالألف!!ضمعالى

.الهودجفىالمر(ى:طينة

.ونج!!نما!:ينانعادى

المقور.الشص:عفاصها

عليهم.لخيلالوإليهمهضافاوإيمافريمئىاهلهنلمتا!:ملصالا

طر.اهلمنلبساى:سوىلبس9()

منالأرضملودثىورصملهالأهى!نىكتا-لىالمضنى!مصيهاح:يرلعع1()5

عالم،!لين!ممحمد:تحق!،502صجاالأيصار!حليدةلاالنعرس.

59عاميلثايية!طبعة-!لروتالكنمي A.انم
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ميىالظالفصلى

التيثعريعاتتدسناليماويةالأدياق

الإجتماعىالأمنل!مايةالعقابية
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تمهيدوتقسيم:

لتحقيد4،عوامللهسبقوكماالاجتماعىالأمنانالمعلوممن.

عنوالنخلىبالفضانلالنحلى.فإنذلكوفبل،لننفلذهاخرىووسانل

الاجنماعى.الأمننشرإلىمؤدىهذاكلالرذائل

ئركفإذا،الاجتماعىالأمنشرعيةعنالبعضيخرجقدولكن5

فيه،والاضطرابالفوضىوحل!،المجتمعفىالمفسادزادهؤلأء

دونالإج!ماعىالأمنبالئال!واصبح،الغابمجلمعفىواصبحنا

فىآمنجأنيط.وغيرفىأمناالإنسانلكونأنالفائدةمالأنه،جدوى

مكانهفىآمنغيرولكنمئلأصحتهفىآمنايكونكأن،آخرجانب

مماالخ....عرضهعلىللاعتداءأومثلا،للسرقةلعرضهبسبب

سبئمنبدلاكاقثمومن،الأجتماعىبالأمنالإخائلإلىلؤدى

عليهنطلقأنلمكنماوهوالاجئماعىالأمنلحمىعمابيةتشريعات

المجنمعلعأشوإلا،ئحميهقوةمنللحىبدلالأنه،العقابىالأمن

.وا!ممطرابفوضىفى

الاسلم.علىفحسبفاصرهالئشريعاثهذهلدسدطلكن".

تشريعاتبعضأيضأسفقدالسابقهالسماويةالأديانانبل.

المجتمع.وسلامةامنعلىالمحافظةاجلمنوالقصاص!الح!ود

هباحث:اربعةإلىألفصلهذاكسمتققدثتمومن"

!لفظةبهاوالعملالشرعةالحدودلقرالإسلام:الأولالمبحث

المجنمع.وسلا!هامنمحى
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ذلكبموجبوالعملوالديهألالصاصمبدألفرالإس!ألثلألى:الم!حث

المجتمع.وسحهامناجلمن

لحمايةبموجالهاللعملالتعازيرنظريةلضنعالإ!م:الثالثثمبحث

المجتمع.وسحةامن

الئشرشاثبعضسنمبد(تقروالمسيح!ةاليهودية:الرابعالمبحث

المجتمع.اهنعلىللمحافظةالعالاببة
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الأولىالمب!ث

ب!اوا!الحدوهـالدثعركيةيقزالإسلا"

المجقم!وسكمةأمنع!ىل!م!افظة

تمهيد:

أهواءهموطباع!المجتمعفىطناساخحقاثفىينظرمنان

تعالى:قل!وتعالىتباركالحقحكمةهىوهذه،مخلالفين(نهميحد

)1(.(بخنيهيقو!يرفنودجذةلغةالثاييىدجتىق!فيشاء)وكؤ

ومنهم،والأخلاقالسلوكمحمودهوماالناسمننجدئئمومن-

.والسلوكالخلقسيئإنهحيث،نلكغلر

علىيشدىمنومنهم،الناسحرهاتعلىيعتدىمنفمنهم-

هو.غلهعلىحئىيعثدىمنومنهم،.يسبهممنومنهم،لموالهغ

بانواعهاالحدودتشريعوئعالىتباركالحقحكمةالثتضتثتمومن-

المجنمع.وسحمةأمنعلىالحفاظأجلمن)2(ونلذ

يلى:عماالمبحثهذا.فىنتكلمفعموفئموهن-

الأس!لة.الشريعةفىالحدودمفهوم-ا

الأسئمبة.الشربعهفىالحدودمشروعلة-2

.الحدودشرعيةحكمة-3

لإس!ية:الشريعهفىالحدودهفهوم:اولا

بقالحاجزهووديل،المنع:اللغةفىوالحدحدجمعالحدود

.شبئين)3(

)"(.يوجبهماارتكابعنزجرأوجبثمقلوة!وبة:وشرعأ
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الإسحيه:الشريعةفىالحدودمفمروعية:ئائيأ

الاسلاميةالشريعةوضعتهاالتىالحدودنظريةفىلنظرمناق

حد،الصغرىالسردةحد،القذفحد،الزناحد:حدودستةأنهالجد

.الردةحد،الخمرفمربحد،الحرابهأوالكبرىالسرقة

القرآنمنكثبرةالاثفىبالحدودالعملماثمروعيةثبثوددهذا

ذلك:كا

لمح!ئعللهاصوالنهىالحدودلفظبهأوردالبىالآياثعمومات-01

للئابأيالل!الفهيبيقكذنذتقربوفاقلأالفهحدودبكذئعالى:)

()(يئقوننفهنم

همفاو!لنذالفهحذوذبدطؤهقتقذوفاقلاالفهحدودنفه)

)6((الطالمون

7()(يفمونلقؤبميببدها!فهحدودو!طك)

هنتجريجثاتيذ!خنهورشولهالتةييمؤهقالئل!حدودإبفة

)8((انطيمأنقوزوذلكفمهاخا؟ينالأنفارتحمفا

.)9((النهبخدو؟وفخافظون)

.؟().(أبثغغلةابئولفكافرينالفهحذودونجد)

تذريناتقشهظفنمالئلإفقذحدوذيكصوفنالئلإحدود)و!طك

.)11((اهزاذيكنجظيخإثالثةتثى

:الآياتهذهصأالدلالةوجه

انعليهالأنممانأنعلىمجموعهافىالآياتهذهكلدلتضد

الحدودهذهاقحدث،ينعداهافلا،اللهفمرعهاالتىبالحدودللتزم
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عنالغيرلردعوزواجر،المعصيةفىالوقوعويينبينهحواجزبمئابة

فىمذكورهوكما)12(بالظلمنفسهيبوءفسوفوإلا،جرلم!هارلكاب

مدحبشما،الئانيةالآيةفىكمابالظالملنوسماهمبل،الأخيرهالاية

فىوردكمااللهلحدودبالحافظينوسماهمالحدودهذهعلىالمحافظون

الرابعه.الآيةفىكماانجنةبدخولووعدهمبل،الخامسةالاية

جريمةلكلحدثالئىالنبويةوالأحاللثالئخصصلةوبالآياث-2

للى:كماونلكلهامقدوةعقوبة

الزنا:جريمةفىالحد-فقا

جكذةمتهمثهماواج!كؤقاجبدواؤلزآفي)الزانية:ئعالىقال

ؤاليؤميالنهنؤهثونكئئغإنالبمدينفيرأقةيهماثاخدقموكا

كاناإذاوتلك)13(!مؤفشن(فنطيهمهكأآي!اوثشنفذي!نجر

محصنينكاناإذاواما،مئزوجينغيراىمحصنينضكدر

)14(.والغامديهماعزبحديثنلكثب!وفدالرحمفالعفوبة

جلدبالبكرالبكر):الصامثبنصكبادةعنهرواههما!وقوله

.1()(سنهونفىماثة

القذف:جريمةفىالحدوعن-ب

بازنجعةياثوالنمثغالمخمظثيزفودقوالذين):تحالىول

ؤاوثبكابذاشفادهلهنمئفد!الواوثاجكذهئفلألدنقاجبدوهغشفذاء

!)16(.ثمدبفونفم

اليد:قطعوعقوبتهاالصضىالسرقةجويمةفىالحدوعن-ج

يمانجزأءاينفففاقاقطصاؤالممتارفةؤالشارقأ:تعلى!ال

.)17((حكيخكزبزالثإؤاللةهقلكالآكسفا
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سرقتحينماالمخنوميهالأسودبنتفاطمةخيثفى!ودوله

اللهرسولامرئم،يدهالعطع!سردمحمدبنتفاطمةاتلو

نلكبعدلوبتهافحسنثلدهافمطعتالمراهب!لك!ه

)18(هوتزوجت

لقطاعالحزلبهحداوالكبرىالسرفهجريمةفىالحد-وصد

:.والارهابالطر!

التفصبلعلىونلكارئكبوهالذىالجرمحمبمئعلادةعقوبتهافإن

.)9؟(الاسلامىالنفهكئبفى-الوارد

وشن!نورمئوله!لهلحرلونأثذينجزآءثدظ)تعالىفال

ؤأزجكهماينينمثقطغ!يصكبوااؤيعد!والنثمماذاطازضفي

وثهنم!لئنافينجزئلفنمذبهالأزض!يئتوأمئخلافيئن

.)02((خغتفيلأخرةبخي

)31(وصينهعكلمنرهطأتىحينماوصينةعكلوحليث.

اهلنكنولمY(2)ضرعأهلكتاإنااللهرسوليا!الؤا!اللهرسول

فلهالخرجوااق)"2(بنوداللهرسولفأمرالمثلنه،23(أفاس!وخمنارلف

النعودواسئلأكوا!الةرسولراعى!لالواوأبوالهاالبانهامنليشربوا

منوأرجلهمأيديهمفقطعبهمفاتىأثرهمفى!اللهرسولفبعث

حالهمعلىهائواحئىالمحرةفىفتركوا،2()اعينهموثملخلاف

ومعرورلدسطينلىنفعمهئفجيرهنالبضىولميقووهأ*حتكلضددمقاومةلط.

كلارهدالأحوفىهنح!باىتسميتهيجوزقلانلهونصهقخخة!سيلرلثلوهثلأ

ئمايد.كثههو!موتنلديقكلهنويقبربل،!مشروعة!المقوهةت!سىوجمما
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اللةيخابىئوي!الذ!جز)ءإنغا):ئعالىاللهلمحولفنزل)26(

.!ذشوآة.0()37(

:بالإشارةالجدلروهن.

الإرهابجرائممرتكبىعلىأيضأئطل!،ابةالحر.جريمةعقوبهان

فضلا،الأولالمقامفىالآمنينلزويع؟.يقص!مء:كلاإنحيث،

ذلك.بعدوالنغبااوالساللصاإ،اخذهعن

6!للخمر:الشاكأ-.هـ-وعن

الخمرشربالخدرى:)منسعلدابوصكنهوأه،ف!ما!قوله

إ.5()28زإفاجا

:ذ)92(الرد*رر،وفي-ز

03(.إفا!تلوه(لالنهبللمن)عباسبنالله!!هر،فدما!"وا،.

:الحدود1مشروعيةهزالحكمة:ثالثا

الطبا.المق)ةبدوفي3،الموصاالإماماككمة1هذهق.عبروقد

المل!وافتناصالشهوهقضاءإلىمائلفيالنفسانبهوالشهوةالبشرية

واتذبالقئلوالئائمفىوالزناالشربمنحبوبهاو/مقصودهاوتحصيل

القوثمنخصوصأوال!طرببالشحالغيرعلى..!ئطالةالغير.وأمااط

هذهغرعالحفمةفاقضت،الدانىع!العالىومز،الضعيفعلى

نظمعلىالعلأدمل!بقىارتكاب!عنجراوز،الفسادلهذاحسماالحدود

وفب،،انحرافهإلىيؤدىالزاجرقامةسنالعالمإخلاءفإن،الأسئقامه

)31(+(يخفىلاماالفسادمن
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الأمنبنشراهتمقدالاسلاصىالشارعانلنايتبينسبقمما

الحدودسنطرلىعنونلك،المجئمعافرادبينالاجلماعى

.بالكلياثالفمهاءعنهاعبروالتى،لهحمأية)32(والقصاص

النفس،،الدينحفظ.وهى)33(حفظهاواوجبوابل،الخمس

منالشرعومقصود):الغزالىالاماميقؤل،المال،العقل،النسل

ومالهم،ونسلهمويهظأهمونأهـهمدينهمعليهميحفظأنخمسةالخلق

ماوكل،مرعداحهفهوالخمسةالأصولهذهحفظسضمنمأفكل

الأصولوهذه-مصلحةودفعهامفسدهفهوالأصولهذهيفوت

فىبالمراث(قوىفهى،الضرورا!مرئبةفىوالمحعحفظها

.(3)،(المصالح

نشدمأإذا4دلأندكانتوايأهوكانألأمجئمعائعلىفإنثغومن

والقصاصالحدوديطبقانفعللهالسابقةبعواملهالاجتماعىالأمن

لأن،وسلامامنفىالمجتمعافراديعدشحئىوذلك،لهحماية

الزنابمنعمرهو)،سلامفىيعيشوكونهوثقدمهمجتمعاىنجاح

الخ،..والكبرىالصغرىوالسرقةالخمروشربالغيرو!نف

مبدألقرالإسكمعلىالسابقةالسماولةالشرائعأيضأنجدثمومن

سياتىكماوذالمث،الاجتما.لحىلي!.،0،حمايةصاوناوالقصاصالحدود

تعالى.اللهشاءاقالرابعالمبحثفى
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والعملىوالةيةالقماصمبأيقرالإسلاء

المجتم!وس!امةأمقأثلىمن"لكبموجب

تمهيد:

فقد،المجتمعداخلالاجتماعىالأمننشرعلىالاسلاممنحرصأ.

فىأنواعتبربل،بهالعملإلىودعاوأقرهالقصاصبمبدأأخذ

للنفسإه!فيهالقصاصانمع،باسرهللمجتمعحياةالقصاص

أنفىالقصاصفىثكمنالحياةولكن،فعلمللمادونهامااو

النفسعلىاعتداءاوقلرجرلمهيرلكبانارادإذاالانسان

لصسلمعليهاالمعددىالنفسهذهكانتسواء-لونهاماأوالبشرية

لولةظلفىلعيشونكانواطالماأنئىأوكانذكرأممململغيرام

يفكرفإنه-3()الإسحميةالاثمريعهوأحكاممبادئلطبقإسلامية

إذاانهاللقينعلميعلملأنه،الفعلهذاعلىالإقدلمقبلمرةالف

وهذهجريم!هعنيمشعفهوئغومنمنه،يقتصفسوفنلكفعل

القنل!الماثورةالعربحكماءجمارةاستعيرثغومن،الحلاههى

للقل!.)36(أنفى

ومشروعيةالفصاصمفهومالمبحثهذافىنوضحفسوفئغومين.

المجتمع،وسلامةلمنههالفصاصبمبداالعملانوكيفبهالأخذ

،القصاصمشروعيةحكمةبهنعنىماوهو،كلهاوحيانهبل

المصاصبمبدأالأخذإلىدعافوتعالىلباركالحىانوكلف
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الأمننشرأجلمنإلانلكالودت،وماذاتفئوالعفوبهوالع!!

المجدمع.أفرادبينوالمحبةوالدملام

يلى:عماالمبحثهذافىتكلمتفقدنغوهن

الاسلامية.الشريعةفىالعصاصمفهوم-ا

الإسلام.فىالمصاصمشروعيه-2

.المصاصمشروعلةحكمة-3

ذا!فىوالعفوالقصاصإكرارإلىوتعالىتباركالحقدعوة-4

الوقت.

التالى:النحوعلىنلكونوضح

الإسحية:الشريعةفىالمصاصهفهوم:أولأ

:إفلانمنفلاناالأميرأدصى:يدالالدود:لغةبالكسرالقصاص

.)37(قودأقنلهاوجرحهصل!فجرحهمنهلهافنص

.,)38فعلمللمابالفاعليفعلأنهو:وشرعأ

الإسلام:فىالقصاصمشروجمة:ئلأليأ

والإجماعوالسنةالدرانباأ!صاصالعمقمشروعيةعلىدلو!

.المعقولو

:آنالفرأما

أنقتتىفىانفمنام!عليفمكتببأمموأ)ئنينليفايا):-ففودها

.93(أ(يا،لث!والألثىيانعذؤأنعذبانخزأنحز
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ؤأنغمقيالنقسالئقممىانفلقاعتنهغؤكمبتا:ص)تعالىوقوله-2

ؤأنجزوخيالشنؤالشننيالأAؤالأذنيالألفوآلأدفآلياندتي

.)04(فضاصن

قلأسئفطلأنابوكلئهنجعفتاففذفظلوهاقتلوقن):تعالىوقوله-3

ة)1"(!معفئوزاكانإثهأنقئذفىئمنرف

:الآياتهذهصأالدلالةوجه

كئبحيث،بالفصاصالعملمشروعيةعلىالآياتثهدلتفالد

فىوالواردةفرضنا(ىوكتبناالأولىالايةفىوالواردهفرضبمعنى

الآلةابيهأشارتماوهونقصانأوزلادةبدونونلك،الئانيةالآيه

له،وأثبتياالفثلسلطةلول!هجعلحيث،القئلفىيسرففلاالئالثة

ف!ه.يسرففلا

:.السنةواها

عنهالله-رضىمالكبنانسعنرواهفيما!-فالولها

)42(.."القصاصاللهكثاب

إثىبينبالخيارفهوخبلأوبدماصيبمن):!ه-وقوله2

ياخذاويعفواويقئل(نيديهعلىفخنواالرابعةارادفإن،ثلاث

.()43اللية(

!م)غهاللهرضى-جندببنسمرةغهرواههما!وموله-3

.)44((جدعناهجمدهحهدعومنقلالناهعبده!كل
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الأحاديث:هذههنالدلالةوجه

وأدقبالقصاصالعملمشروعيهعلىايأحاديثهذهكلدال!وقد

عبدالمعنول.كانولوحتىبالفئلمنهلقلصانبدلادل!من

.الأولالحديثفىوردكماالقصاصكتباللهوأن،حرأوالقال!

:الإجماعواط

-المصاصعلىاى-وعليه:بفولهالموصلىالإمامحكاهفقد

،(.والعقلإ)الاجماع

!معفول:واها

المصاصانحيث،القصاصشرعيةعلىألضأالمعقولدلوقد

امنفىالناسليعيش،عليهاالعلوانمنالبشريةالأنفسلحمايةشرح

فوضىفىالمجتمعلعاشالفصاصيشرعلملوإنهحيث،وسلام

البعض.بعضهممعاوحرب

:الفصاصمفروعيهحكمة:ثالئأ

(والنفسفىالالصاصمنبدءأالفصاصمنظومهل!املمنان

التفصللعلىوذلككثيروهوالنفسلونفيمابالدصاصإنلهاءأ

وجليلةجليهحكمةللقصاص(نيجدالإسلاصىالفقهكتبفىالواضح

والحكمة):بقولهالموصلىالإماملناحكاهاواللى،شرعيتهفى

إلىلم!لالشريرةوالأنفسالبشرلةالطباعفإن،ايضأشرعيئهتمثضى

سكانسيماالابتداءعلىالزائداستيفاءفىوئرغب،والاعتداءالظلم

مننقلكماوالعدلهالعمرسننعنالعاللينالجهلوأهلالبوادى

التعدىعنالزاجرةالأجزيةهئشرعلمفلو،الجاهل!هفىعاداتهم

والحمدةالجهلفوولئجرأانتقاصولازيادةغيرمنوالقصاص
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عليهمجنىماو(ضعافالابئداءفىوالفتكالقتلعلىايأبيةوالأنفس

يخفى.لاماالفسادمنوفيه.الثفانىإلىنلكفيؤدىالاستيفاءفى

القملفىالأبئداءعنالزاجرةالعقوباثشرعالحكمةفاقلضث

الحكمةلهذهبنلكالشرعفوردالملوعلىاس!يفاءمنالمانعوالقصاص

ياخياها!قمظصفىوكئنمأ:فالال)46(.البابهذامادهعنحسما

.()47(لثفونلالكنمالألإباوبى

فىوالفوالقصاصإفرارإلىوتعالىنباركالحىدعوه:رابعأ

الوقت:ذات

ئباركالحقجمعإذ،الكرلمالدرآنوعظمة.بلاغةمنوهذا

الدصاصمنوكلا،واحدوقتفىوالعفوالقصاصبينوئعالى

الآمننشرالفص!صفىاقحيثالعجئمعافرادنفوسفىائرلهوالعفو

ههوالمحبةالسلامنشرالقصاصعنالعفووفى،المجتمعفىوالسلام

هذهفىالمعانىهذهبكلوئعالىئباركالحقيدجلىثئمومن،أيضأ

نلك:منالفرأنيةالآيات

ففلتهىفيفقصناصعاليفمكتبأمدوأائذينأيفا)يا:قولهمن.

اخيهمنلهعفيئقمنبالألثىؤالأنثىلهانعذوأنفدبانخزفحز

زيئغفنئخفي!تلكيإخسانإتيةؤلىأءلهانفونوففا!ئباغشىغ

)48((ألبثمكذأبئقفةذلكبظاكذىقمقوزخفة

ؤأنغيغبالئقمبىالئقممىكفيفاعنفهنم)ؤفتبئا:أيضأوفوله

وآنغزوخبالعئنوالشنبالأئنؤا"ي!كالألفؤالألفلهانض

.)94((ئهكفازةقفؤببمائفنذققفنقصامن
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صنبزتنمولنبنبه!دبئمهابمثلقعاقبوأغاقئتغ)ؤإبئ:ايضأوفوله

().للمئاببرين(خ!زنهؤ

قأنجرهوأصنفغعفافمقمبهففاسيئةسئيه)وجزأء:(يضأوفوله

.()1الطالمين(يحبئتاإئهالفهعتى

.ومكانزمانلكلصالحهشريعهحعاإنها

الدله:لنظامالإسلفيةالشريعةتقرير.

علىالاغداءعنالناشئأكيهمبدأالإسلاملةالشريعهقررثلقد-

إلأمؤمنالفئضانيمؤهنكان)وها:تعالىقالالخطابطريقالنفس

اهلهإلىفسئمةؤدنةهؤفتإز!بهقنخريرخطتاهؤفتاقئذؤمقخطتا

زقبهقنخريرفؤمبنؤهؤئكنم!ؤقؤبمهبئكانقإبئتصئذ!وأانإلأ

اهيهةإتىمسثمةقديهفيثاقونجئد!نمبلئبئقؤبممنكانؤإنفؤفتة

اللهفنتؤنجةممنابقنشفزينبقصياميجذئنمفمق.هوفنةرقبةونخرير

ورضىالنفسلونفدماالاعئداءكاناو()2(حبهيفاعبهيفاالفةؤلحان

القتبلأهلمعالتصالحلماو،نلذعلىتصلحاوبالديةعليهالمجنى

ونلك،الدلةبدفعالقاتلورضىالعمدالقل!حالةفىالددة(خذعلى

لنكرهالمداميسعلابمأالإسلا!ىالفمهكبفىالواردالتفصيلعلى

شريعةحالأإنها:الشريعةعننالولالنهايةفىيجعلنابما،لفصيلذ

.ومكانزمانلكلصالحة
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الثالتالمب!ث

لحمايةالتعازير0نظريةيض!الإسلاء

المثقم!وس!رمةأمن

ئمهيدوتقسيم:

فىوالسلامالأمننشرمسيرةاستكمالعلىالإسحممنوحرصا.

كمافقط.والقصاصللحدودبإفرارهلكئففلم،الداخلىالمجتمع

.:للىلماونلكسبق

علىئطراقدماالمسثجداثمنهناكاناليمينعلم!علملأنه-ا

هذهبعضلحويهقدومالآخرمكانومنلآخروفثمنالساحة

ئقعلاولكنهاالاسلا!يةالشريعةلآحكأممخالفةمنالمستجدائا

.والقصاصالحدودطانلةنحت

الجريمهحفهفىتشكللاولكنهاماجريمةالشخصيرئكبدد-2

.والفصاصللحدودالمسئوجبةالكاملة

لاس!شرىيعافبأندونلننبهالمرتكبالجانىهذاتركولو.

المجتمع.فىالفساد

الحدلستوجبلأارتكبهماانمنبالرغم-الحدعليها!مناولو.

بل،يسئحقممااكبرعقوبةعليهووفعناظلمناهمدنكون-

.!بنصإلأجريمةولاعقوبهلأ5:لالاعدةمخالفينونكون

ا)؟منونشرالعدلإقامةعلىالاسلاممنفحرصاثغومن+

النظريات(عظممنهىنظريةوضعالمجتمعابناهبينوالسلام

التعازير.نظريةوهىألا:المضمارهذافى
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هنا:نوضعفسوفثتموميط

الإسلمية.الشرلعةفىالتعازيرمفهوم-أ

التعازير.نظريةوضعمنالغرض-2

اللعازيرنظربةطانلةئحتئفعالتىالجرانم-3

الإسحلة:الشريعهفىالئعازيرمفهوم:أولأ

دونالضرب(والتاليب:لغةوهو،ئعزلرجمعالتعازلر

الحد)53(.

علىالمشروعةالعقوبةثووقيل،الحدلونالثأديبهو:ؤشرعأ

فعك)رئكاباو6بقنفلسىبمالآخرإنسانكشنمفدهاحدلاجنالة

المقدرةغيرالعقوبةهو:أيضأوفيك،ونحوهكتقبيلالزنادونمحرم

وقمل،كفارةولأحدفيهاليسمعصيةكلفىلآدهىاولنهحفاتجب

نوعاالآمرولىراىإلىشرعامفوضبعالابالمجرممعا!دبةهو

.J)54ومقدارأ

المعازير:نظريةوضعهنالغرض:ثلأليأ

المحافظةوهو،و)ضحجلىالنظريةهذهوضعمنوالغرض

الحد،دونجريمةشخصيرلكبهدلأنه،المجئمعوسلامة(منعلى

المجثمعفىالفسادلاسئشرىتركفلو،معينحدفيهاليسجريمةاو

نكونالحدبعقوبةجرلممهعلىعوقبولو،الإسلاملبغيهلاامروهو

التعازيرمبد(الاسلا!يةالشريعهفالهاءوضعنلك(جلمن،ظلصناهقد

يفلتلأحتى،افرادهبينالأمن0ونشرالمجئمعسلأ!ةعلىللمحافظه

.عدابدونالمجرم

http://kotob.has.it



-918-

معلن،بقولولابفعليختصلاالأجلاءفقهاؤناكرروكماوالثعزلر-

أو،بالم!الدخريمأو،الحبسأوبالضربالتعزيرلجوزئغومن

لولىأوللإمأممفوضالجملهفىالثعزيرلأنالخ،..بالكلامالهجو

ماحسبالجانىعلىئوقعهفيمئلاكالقاضىينوبهمناوالأمر

ولاإنسانمعلجدىبالمالنعزيرفرلت،معهوبنناسببلاطمه

نكرهماأجملفمائغومن،العكسوربماالضربمعهيجدى

معينبفعليخئصلاوالتعزير):بقولهفرحؤنابنالإهـام

وإنما،والحبسواليدبالسوطيختصلاايضأوهو،معينبمولولا

.()..(..الحاكماجدهادإلىموكولنعلك

المصرىالعقوباتلمحانونفىالواردهالعموباثتطبيقيمكنثغومن-

91لسنة37رفم rvالىالجراثمفى،:هـ.،لغرامةبالخشسواء

والنصبالرشوةجرائم2قص،صولاكفارةولاحدودفبهاليس

،العقابمنمقننحدفمهاليسالجرانمفهذه،مثلاالزوروشهادة

منالعقوباتقانوا.افىالواردةالعقوباثتطبيقيمكنئغومن

الئعازير.بابمن،وذلكوالغرامةالحبس

التعازير:نظريةطانلةئحتتقعألتىالجرانم:ثالئأ

ولاكفارهولاحدفيهالسىاللىالجرائمكل(نالفقهاءقررلعد

وضعففدنغومن،الئعازبربابئحتشدرج،الفصاصشمنوجب

اوآذىمنكراارئكبمنكلاق+:فقالوالنلكعاماضابطأالففهاء

التعزيروأن6الئعزبريلزمهإشارهاوبفعلاوبقولحقبغيرغيره

.()6كفارةولاههاحدلامعصيةكلفىمشروع
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وشهادةوالرشوهالنصبجرائمالضأبطهذالحتلدخلثغومن

الأمرولزلد،كفارةولاحدههليسماكلوبالجملهالزور

حد.لهاليس!التىالمعاصمى":فلمولتلميةابنالإماموضوحا

وا،الأجنب!هالمرأةولدبلالصبحانلعبلكالذىكفارةولامقدر

لمنفاو،والمدتةكالدملحللاممايأكلاو-،جماعبلايباشر

أو،لسيرأشيئأاوحرزغلرمنلسرقأو،الزنابغدرالناس

ونحواليئيمومالالوفوفاوالمالبيتاموالجمولاةأمانثهلخون

لغشمنأو،خانواإذاوالشركاءوكألوكلاء،فلهاخأنواإذانعلك

او،نلكونحووالثيأبالأطعمةفىيغشونكالندنمعاملتهفى

،الزورشهادةبلمنأو،الزوريشهداو،والميزانالمكلاليطفف

صكلىيعلدىأو،اللهأنزلمابغيريحكمأو،حكمهفىيرتشىاو

غيرأوالجاهللةداعىيلبىأو،الجاهليهبعزاءيت!عزىأو،رعيده

وتاليبالنكيلأاوتعزلرايعاثبونفثؤلاء،المحرماتأنواعمننلك

فإذا،وكلئهللناسفىالننبكثرةحسبعلىالوالىيراهمابالدر

حسبوعلى،قلدلاكانإذامابخلاف،العقوبهفىزادكثلرأكان

عقوبته،فىزلدالفجورعلىالمدمنينمنكانفإذا،المننبحال

فلعاقب،وصغرهالننبكبرحسبوعلى،نفسهمنالمقلبخلاف

ل!عرضلممنبهبعادبلابماوأولادهمالناسلنساءبتعرضمن

.()7(واحدةلامرأةإلا
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نشراجلمنالإسلام(نكلفالنهالهفىنقرراننس!طيعئح!ومين-

نظرلاتثلثوضعهدالمجتمع(فرادبينالاجدماعىوالأمنالسلام

دونهامااوالنفسفىللقصاصوالأخركأ،للحدودإحداهامتكامله

تطبيقأطبالثلووالتى،للتعازيروالئالئة،الديةنظامئالريرمع

وسلام(منفىجميعأالمجتمعأفرادلعاشبمدئضاهاوعملصحيحأ

الثلاثبنظرياتهالعقابىالأمنعنحديئىاختمئتمومن،وسعادة

الأمنمنالنوعهذالطبيقوجوبيؤيدالذى!النبىبحديث

وإلاجميعألأفرادهالمجثمعوسلمهأمنلضمانالث!ثبنظرياته

نعلك.ئركواانجميعأالهلكةعليهمحالت

مل!):كال!النبىعنعنهالله-رضىبشيربنالنعمانعن-

)06(اسنهموافومكمل!()9فبهاوالوافع()8اللهحدودعلىالفانم

فىالذينفكانأسفلهاوبعضهماعلاهابعضهمفاصابسفينةعلى

خرقناأنالوفقالوافوقهممنعلىمرواالماءمناستمواإذااسفلها

ارالواومابثركوهمفإن،فولمحنامن)؟6(نوذولمخرفانص!بتافى

)12(.(جميعأونجوانجواأيلد!مع!اخنواواقجميعأهلكوا

!حديث:هذاصهالدلالةوجه-

امرلن:علىالشريفالحديثهذادلفقد

اختلافعلىللحدودإقام!همجميعأالمجممعلأفرادالنجاةمدى-ا

نعنىماوهو،للجرانموالمرتكبى،الشرجمةصللخارجينمسميالها

الثالف.بنظرياتهالعقابىالأمنبه

هذهلتفيذاوئطبيقعدمبتركهمجملعأالمجتمعلأفرلداله!-مدى2

.الحدود
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المجئمع(فرادبينالئكاتفمدىعنبينمابعدالعينىالاماميمول

الحدود(فدمتإذاوهكذا):نلكفىالتخانلوعدمالظالميدعلىللأخذ

العاصىهلكوإلأللكلابنجاهتحصلالمنكرعنونهىبالمعروفوامر

إذالعظلمال!هوصدق،(r)6(الاقامةبنركوجمرهمبالمعصية

)64((خامثةهنئمظففوأائذيننصدلنلافدتة6ثقواؤ):بفول
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الرابعالمب!ث

والممبعيحيةالي!وهـيمة

العقابيةالتمثعويعاتب!سننمبدأتقر

الم!تمعأمنعلىللمحافظة

:-تقسيم
مطل!هين:إلىالميحثهذانقسمسوف

للمحافظهالعقابيةالتشريعاتبعضوسنأليهودا4:الأولالمطلب

للمجتمع.وسلاهةاهنعلى

بمبداالأخذمعالئور)ةتمئمرلعاثتمرالمسيحيه:ألثالئالمطلب

.العصاصفىالعفو
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الأولىالمطلب

للمحافظةالعقابيةالتيثعريعاتوسنتجعضالي!وهـية

الم!تم!وسلأمةأمنعلى

نمهيدوتقسيم:

لامتعددهثشريعاتبهاأنيجدالتوراةنصوصيسئقرئمناق

اللقتيه،،اللاويين،العدد،.الخروجسفر:الأربعهالأسفارسيما

أمنحمايةأجلمنإلانلكوما،للقصاصوالأخرى،للحدودإحداقا

هذهبعضفىلوجدعماالنظربصرف،داخليأالمجتمعوسلامة

معتشاسبلاعقوباتئضعحيثالأحكامفىقسوةمنالتشرلعاث

أمنحمايههىالتشريعاتهذهغايةالنهايهفىانهإلا،المرتكبالجرم

داخليا.اليهودىالمجثمعوسلمه.

فرعين:إلىأنمطلليهذاقسم!فمدئنمومي!

.للحدودوسنهااليهودية:الأولالفرع

.ألالصاصلمبدأوإقرارهاالبهودية:الئلألىالفرع
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لل!ةوهـوسئ!االي!وهية

بحنبهللعملالحدودمبدا"التوراة+أليهوديهالشريعةسنتلفد

فىلعاشوإلأ،وسلاهتهلأمنهحمايةونلكاليهودىالمجتمعافراد

انهاإلا،كاملهبالحدودلاورلمالتوراةكانتوان،واضطرابفوضى

عالوبة،لهووضعتالزنافحرمت،المجتمعنجاحمقوماتبأهماتتقد

،..الخمرشربايضأحرمتكما،عالوبهلهاوضعتالسرفةوحرمث

وإ!،سليماتطبيقاطبدتإذامجتمعأىلنجاحالخدودأهمهىوهذه

لفداحةنظرأالمرئكبهللجراثمموائمةغيرالعالوباتهذهبعضكانت

ممبأتى.وكماللموتالعفوبةهذهتصلإذالعالوبةهذه

الزنا:جريمة-حدا

بكزأأو،محصنامرئكبهاكانإذافيمايخئلفوهذا.الحد

مخطوبة.غبربكرأاو،اهـالنهابغيرأو،بإرالئهامخطوبة

هحصنا:كانيذا()1

كانسواءالموثحئىالرجمالعفوبةاوالحدفإنمتزوجأأى

لوجدلمصحيحأالأمرهذاكاناقولكن):وردفالدامرأةأورجلأ

رجالولرجمهاأبيهابيثبابإلىالفئاةيخرجون.للفئاه6()عنرة

فىبزناهاإصمرائيلفىفباحهعملتلأنهالموثحتىبالحجارةمدينئها

امراةمعمضطجعارجلوجدوإفىا.وسطكمنالشرفلنزعأبيهابيت
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فتنزع.والمرأةالمرأةمعالمضطجعالرجلالاثنأنيقتلبعلزوجة

.)66((إسراثيلمنالشر

العموبةذاتهىاللوراةبشرلعهالواردالرجموعدوبة.

الأولالمبحثفىسبىكماالإسلث!ةالشريعةفىالواردة

رجم!حبنماونلكمئزوجلنزانلينلكلالفصلذاثمن

ىأالعقوبهنفسوكنلكمحصنينوكاناوالغاملدةماعز

قردبة،امرأةبهاالمزنىكانإذ)الدور)ةفىالقدراوالرجم

أو،أخبهامرأة،-أوصكمهامراةاوابنهاوأبيهامراةاو

.)67(عمتهأو،خالتهأو،أختهأو،حمأته

:بإرادتها.مخطوبةبكرأبهاالمزنىكانإذا-ب

هى:محصنغيرألضأكانإذابثازنىولمنلهاالعقوبةفإن

إذا):الئثنلةسفرفىورذفقدانمولاحئىيالحجارةوالرجمإلطرد

واضطجعالمدينةفىرجلفوجدهالرجلمخطوبةعنراءفلاةكان!

حلىبالحجارهوارجموهماالمدلنهللكباباإلىكليهمافاخرجوهمامعها

انهاجلمنوالرجل،المدينهفىلصرخلمأنيااجلمنالفثاهيمولا

()68(وسطكمنالشرفشزعصاحبهامرأةافل

البكربلنالعقوبهفىالتوراهفىمساواةهناكأنوللاحظ

إذبينهمأ،العقوبةفىفرقتفقدالإسلاميهالشرلعهفىاما،والمحصن

لعالى:كد،مالهالجلدفهوالبكر(ما،للمحصنالرجمالععوبهجعل!

والمرادجلدةإ)96(ه!لهمنهماواحدكذقاجبهدواؤالزانىالزانجية)

الملزوجين،غلراىالمحصنينغلرالآيةهذهفىالزانيهاوبالزانى

.الأولالمبحثفىنلكذكرسبقودد
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هغصبة:)رادئهابعرمخطوبةبكرأبهاالمزتىكانإذا-ج

،الفتاةدونوحدهالزانىعلىوالرجمالطردهىالعدوبهفإن

فىوردثمومن،مغثصبةفهىرغبتهاغيزعلىالأمرهذألمحيثا

وامسكهأالحعكفىالمخطوبةالفئاةالرجلوجدإذ)ولكن):التثنيهسفر

وأما،وحدهمعهااضطجعالذىالرجللموتمعهاواضطجعالرجل

يقومكمابلللموتخطيةالفئاهعلىليس.شيئابهاتفعلفلاالفتاة

وجدهاالحدسفىإنه.الأمرهذاهكذافللاويقلالهصاحبهعلىرجل

)07(.(مخلصهامنيفنفلمالمخطوبهالفتاةفصرخت

مخطوية:كرلكرألهها!مزنىكانفيا-د

للزوجهابانهإلزامهمع،الزانىعلىالغرامةهىالعفوبهفإن

عذراءفتاةرجلوجدإذا):التثليةش!فرفىورد!دأبدأ،يطلقهاولا

الذىالرجليعطى.فوجدامعهاواضطجعفأمسكيهامخط!بةعير

منزوجةلههىوئكونالفضةمنخمسينالفئاةلأبىمعهااضطحح

أبامه()71(.كليطلفهااقأنلها،لأيفدرفدأنهأجل

السرقة:-جريمة2

ونلكبالتعويضالغرامةإلىالقئلاويلعوتمنالعقوبةوتخلكف

التالى:النحوعلىونلكالسرفةواقعةحسبعلى

حر:ممكهلشخصالإلممان-ممرقةا

إنساناسرقومن):وردففدالعئلاوالموتهىالعقوبةفإن

)72(.(قتلايقئليدهفىوجداووباعه

واسئرده)73(إسرائيلبنىإخوئهمننفساسر!قدرجلوجدإذا)

)"7(.(وسطكمنالائمرفدلهزعالسارقنلكيموتوباعه
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:ال!يوانأتاوالأشالاءسرقة-ب

اواسلهلكهاوسرفهماوباعالسارقسر!فإذا،مخثلفةوالعفوبه

الشئاضعافبخصنطمنهالمسرو!يعوضفإنهحيواناكانإذاذبحه

شاةاوثوراإنسانسرقإذا):الخروجسفرفىوردففد،المسرو!

منباربعةالشاهوعنئلرانبخمسةالثورعنلعوضباعهاوفنبحه

(.Y)(الغنم

فإنهيتغيرولمالسارقمعموجودالزاللاالشئكانإذاأما

السرقةوجثانورد:)فددالمسروقالشئمللىمنهالمسرو!يعوض

)76(.بائنين(يعوضشاهامحمار%اوكانثثوراحيةيدهفى

لديه:المودعمنزلهنالو!!عة-سرلمحةج

يعوضفإنهعليهوفضالسارقعرفإذاالحالةث!ثهوفى

يوجدلمإذاإما،المسروقالشئبعللىالوديعهلصاحبمنهالمسرو!

لملديهالمودعهلليحكم)77(اللهإلىلقدمالمنزلصاحبفإنالسار!

فإنننبالهانعلىاللهحكمفإنعدمهمنصاحبهملكإلىيدهيمد

لهلس!بأنهاللهحكموان،بملاليهاالوشيعةصاحبيعوضلديهالمودع

:الخروجسفرفىوردفمد،بشئالوديعةصماحبيعوضفلاننب

بلنمنفسرقتللحفظامئعةاوفضةصاحبهإنساناعطىإذا)

يمدمالسارقيوجدلموانما،بالدينيعوضالسارقوجدفإنالإنسان

فالذى....صاحبهملكإلىيدهلمدلمهلليحكماللهإلىالبيتصاحب

فيقبللدهيمدلمواق....،بائنينصاحبهيعوضبننبهالله.يحكم

.(78)(يعوضفلاصاحبه
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بالمظة:الجدلروهن.

المسروققبلمنضربإذاالسرقهحالاثجميعفىالسار!أن-

:الخروجسفرفىوردفدد،هدرهدمهلأن،دملهفلدشوما!

97(.أ(دملهفليسوماثفضربشقب-0iالسارقوجدانأ)

يعثبرحيثالوضعىوالقانوقالاسلاميةالشريعةفىالأمروكنلك-

الئدرسكى.اللفاعضيلهننلك

هوعمالمامامخ!لفةال!هوديةالمئمريعةفىالسرقةعقوبة(نكما-

فطعالاسئميهالشريعةئجعلحيثالاسلاميةالشريعةفىمالرر

أي!إي!اقا!أؤالشابىقة)و!مئالقنعالى:فدالعالوبةهويلبد

)08(.حبهبم(!يزالنبماؤ!نهتنالأفنفشبابفاخزأء

الخمر:شرلي3-تحريم

هذاشرابلأن،الخمرألي!ليةالشريعةنحرمأن.عحبولا

الخضرلأن،لحريمهفىفمكلابالعقلالإضرارإلىولؤدبىصفته

الخمرشربوتحريماليهود!هعنحديلالاولى،الأديانكافهفىمحرم

:ورد!د

لاومسكرأخمراقاثلأهارونالربوكلم):الرو!لنسفرفى-ا

لألكىالاجتماعخيمهإلىدخولكمعندمعكوبنوكأنتتشرب

8()إ(اجيالكمفىدهريافرضاتموتوا

لاوخمراوتشتغلتغرسكروما)التثليةسفرفىوردكما-ب

)82(.0(يأكلهاالدودلأنتجنىولاتشرب
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نىلثاالفر!ا

القمياصلمبدأ"قرارهاالي!ودية

بمبداأخنتقدانهايجداليهوديهالشرلعةنصوصيقرأمنان

.يتتاقضلأوهذا،وهكذا....بالعلنوالعينبالسنالسن)83(القصاص

ولكن6الاسشملا3يعنىلاالسلاملأن،والسرالأمنإلىدعوئهامع

علىسبىاء،واسنعرارواهنووئامسمفىالنالىلعيشأن-يعنى

اعتداءأىصدرمافإذا،منهالخارجىاوالمجتمعفىالداخلىالصتعلد

من.بدفلاأخرىعلىجماعةمناو،الآخرعلىالأفراداحدمن

المجتمع،وسلا!ةأمنالقصاصمبدابئطبيقلأنهالقصاصنظامئطبيق

تللث:منموضعمناكثرفىالئوراةفىالقصاصمبدأوردوقد

مرتكبهيقئل)84(فإنهموثإلىأفضىالذىالعمدالضربجريمه-!ا

8(.)(قتلأيقل!فماتإن!ماناضربمنن):الخروجسفرففى

بغر-وإذاورد:)فقد(يضأالقئلعقوبتةبصاحبهالغدوبقصدالمتل-2

للموث()86(تأخذهمذبحىغدفمنبغدرليدللهصاحبهعلىبنسان

فإنهالأمهتلكأوالعبدنلكماتثمامتهاولعبدهالمميدضرب-3

لأنينئقمفلاالجأريةاوالعبديع!لمإذاأما،السيدمنلنتمم

وإذا):الخروجسفرفىوردفقدالسيدمالالجاريةاوالعبد

لكن.منهينتقميدهثحتفماثبالعصاامته(وعبدهإنسانضرب

)87(.(مالهمنه.لأنهينحقملايوم!ناولومابقىان
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اذيةحصلتوان):الخروجسفرفىوردما(لضأفلكمن

ورجلأ.بلدولدا.بسنوسنا.بعدنوسكينا.بنفسنفساتعطى

،)88((0000بزضنوزضا.بجرحوجرحا.بكىوكيا.برجل

فإنالمجروحاكلوىمافإذا،الجروحلبعضعلاج:والكى

كنلك.منهلدتصالجانى

حرألطقهفإنهفلالفتسنهاواملهاوعبدهلعدنالسيدضرب(ما

لطلقهفأتلفهااملهعدناوعبدهإنسانوإذا.ضرب):وردفقد

حرأيطلفهامئهسناوعبدهسناسالطوانعينهعنعوضاحرآ

)98(.(سنهعنعوضا

اق.قاتلفهوفمالاحديدباداةضربهالمظ):العددسفروفى

قانل.فهوفمأ!بهيمدرممايدبحجرضربهوان.لقلرالقألر

واق.يقلالهلصالفهحقالقائليالئلالدمولى..يقئلالالاتلان

بيدهضربهاو،فماثبتعمدشدئأعليهألقىأوببغضةلفعه

الالاثليالئلالدمولىمالرلأنهالضاربلدلرفإنهفماثبعداوة

.)09((يصكادفهحلن

شيوخهالملدنةحاكمارسلإحدهـالمدنإلىالقالرهربفإذا)

ويدفعوههناكمنويأخنوهالقائلإليهاهربالئىالمدبنةئلكإلى

)19(.(فبموتالدمولىإلى

بعين.علن.بنفسنفس.عيكتشفقلأ):التتليةسفروفى

)29(.(برجليىجل.بيد.يدبسنسن
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سفرفىوردماالمرتكبالجرممعالمناسبةغلرالعالوباثمن-8

اواباهضربومن)بمولهالوالدلنعموقلعدوبةبالنسبهالخروج

.)39(!للأ(يعلرامهاوأباهشتمومن..فلايفلرأمه

فىسوىح!ث،)"9((يقلرفإنهامهاو(باهسبإنسانكل)او

وبين،اههاويأبيهاليهودىضرببلن-القلروهى-العدوبة

بينماإصةتوجدلاشكبلافإنه،لأحدهماأولهماسبهأوشتمه

والجريمه.العقوبة
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الم!الم!ا!فا!ا

الأخمةمعالقورا!تمثيو!طقاتقز

القصاص!فىال!ف!أبمبة

علىوالمحبةالسلامنشرسمتهامنالمسدحيةالشريعها!نوحيث.

والخأرجى.الداخلىالصعيدين

كانالسالمعليهالمسيحالسيدبانلديناالمعليممنإنهوحيث.

مكملهوشرلعتهرسالتهكانثفقدثتمومن،إسرانيللبنىمرسلأ

سيأتى،وكمالهانلادضةغير-السلمعليه-موسىسيدنالرسالة

الواردةبالتمفمريعاثالأخذمبدأالمسلح!هالشريعةا!رثفقدوبالتالى

ذكرهاوالسابق،والقصاصالحدودلشريعا!سيمالاالئوراةفى

والسال!مالأمننشراجلمنوذلك،تفصيلأالأولالمطلبفى

المجتمع.فىالداخلى

ملزمةفإنهاالبهوديهالشريعةفىدهالوارالحدودحيثمنأما

جريمهيرتكبلمنعقوباتالإنجإلفىيوجدلاحيث،للنصارىأيضأ

يغدر(ولللغى-السلامعليه-الصمرحيبعثلمكماالحدود،جرانممن

ذلكعلىأدلولاليكملبعثوإنما-السلامعلله-موسىسيدناشريعة

إنجيلفىوردوكماقاثلأبنفسهالسلمعلده-المسدحالسيد!ررهمما

جنتما.الأنبياء9((و)الناهوسلأندضجنتأنىتظنوالا):متى

والأرضر/السماءتزولانإلىلكم(قولالحقفإنى،يأكملبللأنقض

يكونحمىالناموسمنواحدهنقطةأوواحدأحرفأيزوللن
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الأنبلاءلنقضأوليغيرلبعثلم!والمرسللنالأنبياءخاتمانمآبل)69(،

ربىصلواثفقال،الأخلىمنظومةلي!ممبعثوإنما،عللهالسابالين

إنما)-عنهاللهرضى-هرلرةابىعنهرواهفيما:علمهوسلا!ه

.)79(الأخالق(مكارملأئممبعث!

فكرة،المسلحيةالشرلعة)89(نبذتفقدالفصاصحيثمنوأما.

علىتحثلأنها،والاسئسلامالعفوإلىودع!بالقصاصالأخذ

المسيحالسيدنجدثئمومنسواء،حدعلىوالأعداءالأحباءمحبة

بالعينوالعينبالسنالسنبشرلعهالأخذفكرةلمأمأينبذالسلمعليه

و(عنى)99(السلمعليهموسىسيدناشربعهفىعليهاالمنصوص

النفسعنادفاعاحئىفكرةولرفضبل،القصاصشرلعهبنلك

لكمفأدولأناوأما.بسنوسنبعينعلنقللانهسمعتم):فيقول

الاخرلهفحولالإيمنخدكعلىلطمكمنبل.الشرتقاوموالا:

ايضأ.الرداءلهفائركثوبكواخذيخاصمكأنارادومن.يضأ

فأعطه.سألل!ومن.اشنمعهفاتهبواحداميلاسخركومن

)..؟(.(لردهفلاث2متيدلرضانارادومن

نشرفىذروتهاالمسدحدةالشريعةبلفكدفالقارئايهاارأيت

لوصفأنالممكنهنأنهلدرجة،جمدهأالناسبينوالمحبهالسر

الاسشمئم.بانمريعة
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الففس:!للدفاعالفوةاسنخدامنمنعلاالمسيحمةالشريعة

بشريعةالأخذفكرةبنفي!اال!سيحيةالشريعةانآمفىهلهـولكن

تمثعالاستسئماد!بمعنىأوالسمنشرفكرةلتينلهاالقصاص

تماماأالنفسعنالدفاع

الموةاسنخداملمنعماالمسبحيةالشرلعهفىهناكليس:ونقول

عليه-المسلحللسمدحدثممانلكعلىأدلولا،النفسصللدفاع

باسثخداملت!يذهسمحففدلوداإنجيلفىوردحسبماذائه-السلام

فطلب6عليهبالقبضيثهددهبالخطرأحسحينماالنفسعندفانكاالقوة

فىجاءفقد،عنهللدفاعسيفالدطيكونأنتلإميذهمنواحدكلمن

زادكيسولامالصرةبلاارسلتكمحين:لهمقالثم):الأنجللهذا

فمغالآنأما:لهمفقال،لا:فقالواأشئإلىاحتجئمهل،حذاءولأ

ليسؤمن،زادحقيبةعندهمنوكنلك،فللأخذهامالصرةغده

لاكبالذىهذااق:.لكملثولفإنى.سلفاويش!ررداءهفليبع6عنده

:ياربفقالوا،إلماملهابىتختصنبوءةكللأن)101(،فىشمأنبد

)301(.كفى(لهمفقالسيفا،هاهنا

الدصاصفكر.هبنبذ-السلامعليه-المسلعبأمرأنيعفللالأنه

نفشه.علىذلكيطبىلاثمالنفسعنللثفاعالقوةواسئخدام

بالم!ظة:الجدبروهن.

وبين،الذكرسالفالنصهذابينتناقضاهناكلس!بأنهنقولالق

القصاصبشرلعةالأخذفكرةإنبذإلىتدعونصوصمنفكرهسبقما

سبيلعلىجاع!الأخيره)301(النصوصهذهلأن،النفسعنوالدفاع
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الترغبسبيلعلىبهاليعملوالتلاميذهالسالمعليهالمسدحمنالوصأيأ

مناكثرالمسيحللاملذبريكونحلىونلك،الوجوبسبدلعلىولدس

الوصايا!ذهاننكرناأنسبقكمايأنهاليهودمنوالفرلسيينالكلبةبز

ىأالشريعةل!ملاالصغرىبالوصالاالسلامعليهالمسيحسماهاوالى

العينبالقصاصالأخذفيهاوالشريعة،السلامعليهموسىسيدناشريعة

ذائه.الممسلحلسانعلى،الخ....بالسنوالسنبالعين

:خيارانامامهالمسيحيهالشريعهف!اا،سمانفإنثئموهن-

الشريعةفئكماالنفسعنوالدفاعالقصاصبشريعةالأخذ:الأول-

اليهودية.

عنوالدفاعالالصاصفكرةونبذالاسش!لامبمبداالأخذ:الثلألي-

النفس.

لعئبر-الثانىالخياروهو-الوصالابيذهالأخذفإن:كذلكئتموهن-

،سبقكماالقصاصبشريعةالأخذعنوالخبرالبرزيادهمنهالهثف

بأنمدىإنجللفىالمسيحلنتمانعلىوردمماذلكعلىادذولا

وليسوالفرلسيينالكلبةبرعنتلام!ذهبفزيادهالوصايامنالهدف

تظنوالأ):الإنجيلفىوردفقد،التوراةشريعةإلمغأءمنهاالهدف

لأكمل،بللأنفضجئتمأ.الأنبياءأوالناموسلأنقضجثتأنى

حرفلزوللنوالأرضالسمأءتزولأد!إلىلكمأقولالحقفإنى

نقضفمن.الكللكونحدىالناموسمنواحدةنقطهاوواحد

فىأصغريدعىهكذاالناسوعلمالصغرىالوصالاهذهإحدى

فىعظلمايدعىفهذاوعلمعملمنوأما.السماواتملكوت

http://kotob.has.it



-702-

الكتبةعلىبركملزدلماقإنكملكمأفولفإنى.السماواتملكوت

.)401((السماواتملكو!ئلخلوالنوالفريسيين

الإسلامسبعتالثىالأديانأنكلفووضوحبجلاءلنائبينوهكذا.

الاجمماعى،الأمنحمالةأجلمنالعفأبدهالتشريعاتبعضش!

مما،الإسلا!بةكالشريعةمتكاملةكاملةبصورةلبسثكأنتوان

الشرائعسانرعلىالإسلاميةللائمريعهجوهريةسمةذلكيعتبر

.سواءحدعلىوالومنمجةمنهاالسماوية
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02--لأ

االب!ثن!ايةفكلمة

:باننقررأنيجبالبحثهذانهايةوفى-

النبولهوالسنةالكريمالقرآنسلمالاالتشرلعيةبمصالرهالإسلم-ا

الاجتماعى،للأمنومتكاملةعامةنظريهوضعقدالمطثرة

وافرادطبقاتبينوالاستفرارالئوازنئحقيقنتائجهامنواللى

ارتكابمنللحذكفيلهوأنهاسبىكمأسواءحدعلىالمجتمع

يدلفإنماشىثعلىدلا!نوهذا،واللسول،والإرهابالجرلمة

إنهمأحيتالمطهره،النبويهوالسنهالكرلمالدرآناعجازعلى

:لمحالحينما!هاللهرسولوصدق،ومكانزمانلكلصالحين

ماوحكمبعدكمماوخبردبلكممأنبأفيهالنهكتاب):المرآنعن

قصمهجبارمند-كهمنالذىهو،يالهذلليسالفصلهوبينكم

المتيراللهحبلفهو،الله(ضلهغلرهفىالهدىابئغىومن،الله

1(.)د.(الخ..المسئديمالصراطوهوالحكيمالذكروهو

-هريرهأبوعنهرواهفيمأمعاالمصدرينهذينعن!وكوله-

ابدأبث!مألضلوالنشيئ!نفدكمترك!إنى)-عنهاللهرضى

.)601((وسنلىاللهكناب

لمبدأوالمسنحلةالد!وديةوهىالإسلامعلىالسابد4الأديانمعرفه-2

هذاظهورعدممنالرغمعلى،لهوإقرارهاالاجتماعىالأمن

علىيدلمماالإسلاميةالشريعةفىسوىمئكاملةكنظريهالمبد(

.ومكاقزمانلكلوصلاحيتهاالإسلاملةالشريعةعظمة
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الخامسالفصلهوامش

.118الآيةهودسورة)1(

.لردة،الخمرشر-،الحرابة،السرفة،الفذف،الزناحدوهى()2

.2515261صللر،رىالصحاحهخنار)3(

.91.ص3جالخطيبللشربينىشجاعابىولالفاحلفىالا!داع)4(

أءAVأبةالبفرةسورة)5(

.922آيةالبفرةسورة)6(

.23؟آيةالبقرةسورة)7(

.Irآبةالنساء)8(ممورة

.>>rآلةالنوبةسورة)9(

.4أبةالمجادلةممورة1()0

.اآبةالطلا!)11(ممورة

لمحاصرالسىالظلمإن:نقولالحدودتطبيقه!مفىلنفسهالاسمانطلموبمناسبة)12(

كجريمةجريمةلأن،والمجنمعكيرهبىمعتدهوبلفقط،الالعماننفممنعلى

بكنلمفيوالجلد،محصنأكانإنالرجموه!وفيهاالحدلطبقلملومئلاالزنا

فرالوقوعوربما،المحرمبلرتكابنفسهالإسمانظلم!دالحدونر!محصنأ،

الاعتدا?!فىجمردوظلم،مثلاكالإيدزعلاجلهاليسالتىالجنسيةالأمراض

عرتقاملمإذاالحدودبقيةوهكذا..فطالفسادبنشرالمجتمعوظلم،حرمته

هرتكبيها.

.2آبهالنورسورة)13(

4(I)تخريجه.سبق

كا؟وإنOli.رقمحديثIrIlص3جصحيحهفىمسلمالإهاماخرجه(15)

يشيب!سر.الحسنبنومحمدالنعمانحنمد"كأبىالنفىبمبداياخذلمالعلماءبعض

ألنعدا؟6لفررو.النفىالبكرعلىأنعىواجمصاثمنذرابنالإهاميقولثموهن

.185ص!مننرلابنالإجماع:يرلجع.بغربانلا:فقلاالحسنوابن

.4آبةالنورسورة)16(
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.38هـايةالما...,jSا

رفمحديث1566،ص4ج،لزبيربنصوةصصحيحهفىالبخلرىاخرجه(

عهدفىسر!تامراهان!الزبيربنعروفىص:بثماههوالحديث،5534

قاليعمتشفصنهزيدبناساهةالى!مهاففزعألالتحغزوةفى!اللهرسول

منحد!ىنكلمنى:فقال!الدرسولوجهيلونفيهااسامةكلمهفلماصوة

خطم!هأافهرسولقامالعشكانفلماالتهرسوليالىاستقرأساهةقلاللهحدود

كايواألهمقبلكم!نلى(هلدفيكما:بطاهافالثم،املههوبمااللهعلىلىد

و!ذى،!حدمحيهنقامواالضحفقيهمسر!وإذاتركوهالشريففيهمسرقإذا

الة!رسولامرثم،يدهالقطصسرقثمحمدبنتفاطمةانلويبدهنفسى

فكالتعثشةفالت،وتزوجتنالكبصنوينهافحسنت!دهاثفطصالمراةيعالك

الد!ر-ولاىحاجنهاللفعنلكبطناسى

اريعله!يهالارها-لوالطر!بفطعالأرضفىالإفسادبأنالالفهاءنكرحيث(

صور:

ارثكبه.لماجزاءحدا!مكلوعفوبئهففطب!إفساد-(

خف.هنوقرجل!دطعفصوطهيمكلانلونفمط!م!كاخذإفسلاب-

ودرجلدلبددفطعوظ،و!صديالعكلوعقوشهمعاالملىولخذيالمكلإفممادج-

صلي.ولاضعكرهنفقط!صوقيل!!صليثمثعمصئمخحصهن

النفىهىوعولثهه!وفذ!مصد!ن+السلاحشهر+فقط!الخوفاممادد-

.!نفهاءجم!رغدايأرضأصأ

لالهعلطالفمض!م!ف!لالارهلييةكالعملبةيفومهنأوالمحلربنايىلإن-

تالإف!اانهل!فيثلئوأفذفةإلأ):تعالىفالالبنميةالضوبةمنيض

!فوبة!،34أبةالمالدةسورة(زحيغ!وزاللهانقاغعوأغنيل!

كها.هطالببخثهالآلميلنوحفواق!ن!يضاو!مدنية

603،7035ص3جللموصلى!مختولتعليللاختيار:ذللهفىنالصملأيراجع

،جللدردير!صفر!فمرح،ام819عاموالنشربلطباعةالمصريةالشركة

فىالإ!ماع،ام81iعلمو!ناثمرللطهاعةالمصريهالشركة31،،142ص

2-1924ص8جفاهةلالنالمقى2225ص3جشجاعايىلظظكل i

ايىللاكلمالإماهمةففه!ىالنلأفىالمخثصربمصر،الصبيةالبمهوريةهكنهة
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بوزارةالث!ليةالطبعة،403صالمحالقالحلىال!لىلدينننجمالقاسم

للشوكاسالأزهارحد،يقعىالمتدفقالجرارالسيلاهـ،377عامالأولمحاف

عامالأوفافوزارةالإسلا!يةلشنون.الأعلىالمجلس،346348-ص4ج

أم.99اهـ-!ا415

.33أيةالمالدةسورة)02(

1(T)هنها.ألواالنىالأماكناسماء:وعربنةعكل

فانهمفىيغمد!آالثاديةوامل،الباديةيسكنوناىيالالةاهلاى:ضرعاهل)22(

.الدوابضروعمناللبنشربعى

طباعمعالمدينةأهلطباعتتوالمحىلاحيثالمدينةكرهنااى:المدينةثاستوخمنا)23(

البادية.أهل

ناقة.جمعنياقاى:بذود2()4

مسامبر.اعبنهمفىدق!بانهفبل:اعدذ!مثمل)25(

.بالفاهرةالمتنبىمكنبة441صالنيسالوررىللواحدىالنزولاسباب:يراجع26()

.33الايةالمايدهسورة)27(

5t.*كمحديث،592صا.جصحدحهفىحبانايناخرجإ)28( t t.

دونبإرادتهآخردينبىولذثابالشخصيصقهالذىاللينتردهى:الرده)92(

.إكراه

253ص6ج2854،رقمحديث8901ص3جصحيحهفىالبخارىاخرجه)03( v

.1DVtرقمحديث

(rI)جللموصلىالمخثولنعليلالاختدارr6%صy.

.الثلأسالمبحثفىوتوضيحهبطلهوسيأتى)32(

ال!ملالعرادوإنما،غدباأود!ظهرصحفظهااىبحفطهاالممصودليس33()

شخص.كلقبلمنوتطبيقهابموجبها

،(p)عبدالسلغعبدمحمد/لحقيق،174صالؤألىللإمامالمسنصفى:لراجع

..1413aعامالمؤلىالطبعة-بيروت-العلميةالكتبدارمكتبه-الشافى

بالرجلولرجل،بالذمىو!ذمىبالمسلمالمسلمدكلعلىالإجماعوردحيث)35(

بالمرادالرجلوقئلبالمسلمالذهىقتلعىأيضأوالإجماع،بالمراةوالمراة
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قتل-ايضأنؤيدههاومو-الشريعةفقهاءلدىولراجح،بالرجلوالمراة

المصرىاغقوياتقالونايضأبهأخذهاوهو،عمدأالعتلك!إذابالنصالمسلم

1الايةنص:ير)جع V Aيراجعكما،المالدةسورةمن545البفرةسوردهن

للمرغينانىالمبتدىبدايةشرحالهداية،187صالشذرلابنالإجماع:ييفط

787ص4جللموصلىالمخفارلنعليلخنيار0165Ylص4ج i .i

هسلإ.اى:أيفى)36(

538ص6رىللرالصحاحهخقر،131ص2جللفيروز)بدىألمحيطالقاهوس)37(

3()A225صللجرجلأسالت!فات.

.178أية!بفرةسورة)93(

.،هاتة!مالدةسو!ة)45(

.33آيهالإسراءسورة(14)

2556،رقمحديث619ص2جطويلحديثهنصحيحهفىاليخلى!اخرجه)42(

335،رقمحديثا685صاداج،0234،دا922رقمحديث1636،مأt!أ

يراجع:،الخزاعىشريحاسعنوغيرهم6لىو!طبروالدارهىهاجهابناخرجه)43(

247ص2جالدرامىوسنن،2623رقمحديث876ص2جهاجةابنسنن

الكتليمدلرلهطمىثسدفىخلأد8زمرلىلحمدفواز:تحقل!،2351رقمحليث

98؟ص22للطبرئ!جالكببراهـهـالمعبم74..عامالأولى!طهعة-،الصبى

.594رفمحليث

،804ص4ج!صحيحينعلى!سندرك:يراجع.دجمرهالحدماخرثه)44(

2888جهاجهلهنممنن8،08رقمحديث Ua632رقمحلدث i،ومفى

!فه.!عاىجدع:

.72ص4جللموصلى!مختارلتطيلالاختيار4()5

.73،72ص4ج،السابق!مرجع،للموصلى!مختولنطيلالاختي!،()6

.917الاتةالبفرةسورة،()7

.178أيةالبقرةسورة48()

يالفصلص.الأخذعملايةلى!نصدقوهفهوم،45أية!م!دةسورة،()9

يالمم!الأخذوعلم!فصاصتركالايةفى!صد!رومفهوم،126أيةالنحلسورة)05(

!وكة.فى
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المعاملةنركإلاليعىالايةفىوالصلاحالعفووهفهوم4.أيةالشورىسورة)51(

كالشل.

.29آيةالنساء)52(ممووة

.924صللرازىالصحاحمخنار:يراثع)53(

،هطبعة36ص9ج،العبسو!للسرخسى85صللعرجاس)،5(الن!يال!

المختارالدرعلىالمحتارردحاشيةاهـ،324عامايأولىالطدكة،السعادة

الطبعة،يمصر!حلبىمصطفىومطهعةهكنبة1ه،ه9ص4جعايدبنلاين

7جللرهلى!منهاجشرح!ىالمحناجنهاية،امهـ-386i669عامالئايبة

الأحكام،ام589عام!مصرمحلبىهصطفىومطيهعةهكتبة،172ص

الطبعة،بمصر!نوفيفبة!مكنبة22"صأللما!ردىثدبنبةوالولاياتالسلاللألبة

.325ص8ج!امةلاينالمقىم،691،عامإلأولى

2ج،فرحونلهنللقلضوالأحكامالأقضيةاصولفىالحكامتبصرة:يرلجع)55(

هـ.2135عامبمصر!يايةالمطبعة،212ص

تف1171.صج،،السابة!عابدينلابنالمخنلراللرعلىالمحتوردحل!ة)56(

ص2جالهندعلعاءهنومجموعةنظامللشعخالفديةالفتا!ى،الت!يرباب

نوبخ.بدونبمصرالعاهرهالعطيعة131

تيميةصلابنوالرجمةالراعى(حكامفىالشرعة!ممياصمة:يرلجع)57(

31612i t i Iبرعنالموقينإ-:المفىنفسوفى،ييروت-فةالمصار

الارهريةالكلياتمكتبة،بطهاوهاا7rص2جالجوزيةقيملابنالعالمين

.ام689اهـ-388عامبمصر

هننعالىاللهمنعهامحىالمسنقبماى:تعالىاللةحدودعلىالقالممئل)58(

المنكر.عنوالناهىثالمعروفالآمر:مفاهاللهكأمرالقثعويقالهجوزتها

.56ص13جالعنىاللينبدرللابامالبخارىصحيحشرحالقر!:عمدةيراجع

لنمنكر.المرنكبللمصوفالتارك:هنهوير)هد!حدودفى!ولقعا!:فبهاثولفع)95(

.57ص31جالسايق!مرجع

المرجه.بالفرعة!سفبنههننصبمأاىسهمامنهمواحدكل!مخذاى:لعمنهموا6()0

.السابقانوالمكان

.الضررهوالأذىفيغرنافضرلمأى:نؤذلم)61(
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.2361رفمحديث882ص2جصحبحهفىالبخارىأخرجه)62(

57.ص13جايسابقلهعنى،المرجعللا!امالبخارىصحيحشرحالعارىعمدة(ة)3

.25آبةاذلفال)64(صورة

لزنا.ارتنابعلىدليل!بكارةغئماءوجودوعمالبكرةغثماءاى:كأرد)65(

.22-02الآيكولهعثمرينالثالىالاصحاحالمثميةسفر)66(

.3ا-ا.هنالآياتمعثمرينالاصحاحاللا!نسفر:ذلذفىتفصيلأيراجع)67(

.42،23الآي!و!مثمرينالثالىالإصحاح!م!ديةسالر)68(

.2؟يةالنور)96(ممورة

.25-27الآيكوالعثمرينالثالىالاصحاح!تمثيةشزأ)07

A.922،الآيتانولهضرينالثالىالاصحاح!تمميةسقر)71(

.16الآيةو!ضرين!حاد!الإصحاح!خروجسفر)72(

.ويشنر!يهاعلكىجمدأاغيرها!:اممنرفه)73(

.7ةالايوالعثمرين!راكعالاصحاحاشميةسفر74()

.االآيةو!عثمرين!ثاسالاصحاحالخروجسفر)75(

.4الآيةولهضرينالثثمىالاصحاحالخروجسمر761(

(VV)الفاضى.كدتحلفوالتىاللأيمينوالمراد

ا.71-الآي!ؤالمثمرين!ثثىالاصحاحالخروجسالر78()

.2الآيةوالعشرينالئثىالاصحاحالخروجممفر)97(

.38أية!مالدةسورة85()

.9،8الآيتكالعالشرالاصحاحالورن)81(سمر

.93الايةومعئمرينالثالنلاصحاح!مشيةسفر)82(

225صللثرجاس!ن!يفاتيريجع.فكلمطمابلأفا!يفكللى:هوالئصاص)83(

معمد.ثمههكالمكلالاممديةدشريعةفىهذ)ديسمى)84(

.12ا!يةوممشر"(!ح!ماالإصحاحمخروجستر)85(

.41الآيةوالمثمرينالحاد!الاصحاح!خروجسفر)86(

(7A)02،12الآيث!وممثمرينمح!!الإصحاح!خروجصفر.

o،-232الآيو!مث!رينمحاد!الاصحاح-!خروجسفر-!قليم!عمد88()

.!حصاةحصاةا!:يرضلرضا
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.26،27الآسانوال!ثمرينالحلدىالإصحاحالخررجسالر)98(

.2اا-6الآينانوالئحمينمخامسالإصحاحالددسفر)09(

A%()ا2الآياتانعشرالنالسعالاصحاحالندكيةسفرi%.ا

.221يهعممر!اسعالإمنحاح!دل!يهفمالرأ)29

نفسفىويراجع،15517الآيتانوالعئمرينالحادىالاصحاعالخروجسمر)39(

التشبةسالرفىوردهاالموثحنىيالحجارةالرجم!لف!ولكن!قتلهض

s.-2ا8الآياتو!ضرينالحاد!الاصحاح

.9الآية!عئمرينالاصحاحلهرو+!سفر)49(

..النوراةوهىالسلامعلط-هوسىسيلناشريعةاى:!ناموس)59(

18الآياتان-)تخاسىالإصحاحمتىبي!يل(41) - 1 V.

علا،الالادرعدمحمدنحفبق1914صا.جسننهفىالدهفىeullاخرجه)79(

.امهـ499ا41tعام!مكرهة!عكة!كدلرهكثبة

هنال!هوديةالشريعةفىوردثمابالقصصالعملاقىار!ميفىلاوالنهذ)89(

عنوالاستسلا!!عالولضالنبذول!ن،ذلكاريدوابنللنصوىملزم!ماض

دالمثل.المعاملة

بعين.وعنا.!نالسنفساتطىانيةحصلتوإن):الئوراةفىوردحيث)99(

(..يرضورضا.بعرحوجرحا.بكىوكيا،برجلورجلا.بيداويد.بسقوسنا

نالكجمرثى2326-الآيات!المثمرينمحادىالإممحاح!خروجسفر:يراجع

الأول.!مطلمطفىنفصبلأنكرهاسبقالنى!نصوصهن

42-الآيكالخمسالاصحاحمنىبجيل1(0)0 rA.

هدىعلىففطللنللبلالإلجيلمنثنصهذانسوقألنابالاشوةالثليرمن)101(

على!سيحكونصالنظر!صرف،!نفسصللدفاعالقوةاستخدامجواز

السملمدنعقيةهوكمالصلبلمأو،النصارى!يدةموكماصلبقد!ممحم

فزقيانجنجميشىالغم!بيخفدكناإثا)ؤفوبههنمتعالىفل!كريم!قرآنعلى!مبنية

نفبىفبهلخنقفوأفنالنوإننغنمشئئةوكبنممففوةؤفاضئوةؤفاثلهزصئوذ

157آيةالنساءسورةنقينا(فتتوةؤها!طنثمباغإلأغمهي!ي!ت!مفافتة

53الآياتوالعشرر!ثثلألىالإصحاح-النفسيرية!ترجمة-لوقايهجيل1(0)2

.بال!صاصالأخذعمنصوصاى)5301(
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.2ا-ه7الآياتالخامسالإصحاحمتىبجيل1(0)4

عنه-اللةرضى-الحرثعنطوووحديثمنسننهفىلدارهىالاهامنخرجه1()50

.3331دقمحديث526صا2ج

رقمحديث172صاجالممحيحينعلىالعسئذوكفىالاهاملخرثه)601(

العلم.كثا-فى931
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الحدانهتهذهنسجلأنالبحثهذاسردهذابعدبناويجدر

التالية:والنتاثج

الشريفه،النبويةوالسنةالكريمالقرآنبإعجازوالتقريرالإقرار-ا

وعلمىئشرلعىإعجأزمن،الأعجازطرقكأفةحولأددوأنها

(منىإعجازآخرأوليسوأخ!رأ،وعددى،وقانونى،وطبى،

البحث.!امحلوهوواجتماعى

إلىالدعوةوهوبينهمالمشلركالقاسمعلىالسماولهالأديانالفا!-؟

بأعدبارعنهاواللخلىالرذائلعنوالنهى،بهاواللحلىالفضائل

الأمةافرادبينالاجتماعىالأمننشرإلىمؤديأطريقاكلهذلك

.سواءحدعلى

وبروئعالىسبحانهبالثإالإشراكعدمالفضائلهذهرأسعلىيألى-3

والوفاء،القولفىوالعدل،وال!يزانالكدلفىوالوفأءالوالدين

بغيرالنفممرضلالرذائلهذهراسعلىلأتىكما،الخ!بالعهد

..الزورودولواللدلبر،واللبذيرالشممالوأكل،والزنا،حى

الخ.

f-منظومةفىثلملرللإنسانالسعادةكمةبأنالنبولةالسنةلقرلر

البدنى،اوالصحىالأمن،المكانىالأمن:وهىالثلالمثهالأمن

الغذاثى.الأمن

فى:والسنةالقرآنفىالاجتماعىالأمننجاحعواملثتمل!-5

الروحى.أوالثفسىالأمن-أ

المكانى.الأمنأوالخوفمنالأمنب-

.والاقلصادىالغذائىالأمنج-
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العدابى.الأكا-د

ىأالنفسىألالالقأوالئوئروعدمالاسثفرار:يعنىالنفسىالأمن-6

.النفسى.الصراععلم

ونكر،بهالإشريكوعدمولوحيدهوئعالىسبحانهباللهالأيمانبعد-7

الروحى.اوالنفسىالأمنلحعيقعواملمن.وئعالىسبحانهالله

عملىوالآخرنظرىأحدهماجانبانلهوتعالىسبحانهبالنهالأيمان-8

وتعالىسبحانهبال!هالابمانفىفلتملوالنظرىالجانباما-أ

الآخروأليومالكراموالملائكةاب!ماولهوالكئبجميعااللهوبرممل

الخ...

وأداءبالطاعاثالاتيانفىللإيمانالعملىالجانبويئمد!ب-

الخ...المعاصىارتكابوعدمالفرائضن

اميشالذىفكانهفىواسئقرارهالفردأمانةيعنىالمكانىإلأمن-9

به.يلحقخطرأوخوفأىمنفيهيقيمأو

فلاالحرمفىالقالرعلىالأمانقضلالمكانىالأمنثمراتمنا-.

.علىالبرفىالصيدحرمةوكنلك،منهيخرجحنىمنهيقثص

قامفإذا،الحرمبفضلمكانياامنقدالصيثهذااقحيث،المحرم

فىالواردالتفصيلعلىوذلكدمعليهفإنهبصيدهالناسأحد

موضعه.

tt-الأجتماعى،الأمنمالكثاطر)فأحديعدالمكانىالأهنأنكما

منوالخوفالمكانفىالأمانعدميكونقدالوفتذلتفىفإنه

مععدمهمنسيصبركانإذافمماللفردالابملاءبابمنالأعداء
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الدفصيلعلىوذلكمابلدةعدواحل!إذاكمابألأسبابا!أخذ

موضعه.فىالوارد

دونبدنهفىوعافيهبصحةالإنسانئمئع:يخىالصحىالأمن-12

يؤرفه.مرض

ارلكابوعدمالطاعا!فىصحئهاصمئغلأكلإلىللفردالإسلاماصعوة3

فلماصحلهاسدخلروبالجملهالمرضلداهمهانفبلالمحرما!

القيامة.يوموصحتهجسمهعنسيسألإنهحيث،يضرهلا

اوالبدنىالأمنجعلتكما(نهاالشريعه!الأسلاملةعظمةمنا-4

المرضاعتبرثأيضأفإنها،الإنسانعلىالنعممنالصحى

.وخطاياهذنوبهمنللانجسانئكفيربمثابة

رزقه.علىوأمانهالإنساناسئقراريعنى:الغذائىالأمنأ-5

الأسرافوعدمالاسلهلنفىللنرشيدالاسلامبةالشريعةدعوةا-6

الأدنى.حدهفوقالغذائىالأمنلمتلكلمن

توافر!ملىالتبنيرأوالإسرافبابمنالرفاهيةلعدلاا-7

الآت!ه:الضوابط

إليها.حاجةفىمللهمنالشخصيكونألق-ا

منالمناسبفوقالرفاهلةهذهفىمبالغةهناكلكونب-ألا

الشخص.حاجة

الأساسيةللحقوقمؤدلاالرفاهبةطالبالشخصلكونأنج-

منولعالىسبحانهلنهحعوكاكاثسواء،نملهبهال!ئمغلالدى

ذلك.وغ!ردلونأونفالا!منللعبادحموفاأو،وغلرهازكاة
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اعبا-يئحمللاحتىأجلهأمنالرقاهيةطالبيس!دلنألا-د

طا-!ده.فوقافنصادبه

أو،ومنكراتمحرماتالرفاهلهبهذهالشخصيرلكبألا!-

المحرمات)رتكابإلىالرفاهلةهذهئودىالاآخربمعنى

.والمنكرات

توافرتفإنلصاحبهاولكبرخيلاءإلىالرفاهبةهذهتودىالا-و

التبنير،أوالأسرافبابمنئعدلافإنهاللرفاهيةالضوابطهذه

التفصيلعلىونلكالانسانعلىاللهنعممنتعدالعكمىمحلىبل

موضعه.فىالوارد

انواعمنيعدكماالجوعو!والغذانىالأمنعدمالتعرير.بانا-8

اختبارأجلمنالابتلاءانواعمننوعأيعدايضأفإنه،العقوبات

علىونلكحسنائهوزيادةدرجاثلرفعونلك،ذاتهالشخص

موضعه.فىالواردالئفصيل

فىالأمنعلىلكمنطلبهفئيفتصرالاللابنم!انالإمملامحث91

الفيامة..يومالأمنيطلبالظعفطبل،العمابقةبانو)سكهالدنيا

موضعه.فىالولردللنفصيلعلىونلك

وعدأنالجنةفىجمادهعلىوثعالىتباركالحقنعممن0-2

الأمن،الصحىالأمن:الئلائيةمنظومتهفىبالأمنأصحابها

للمكانى.الأمن،الغذائى

موضعه.فىالولردالتفصيلعلىونلك

الاجتماعى:الأمنلتلفيذالماليةالعواهلمنيعتبر21-

الأجتماعى.الأمنلحاليقفىفغالبدوروالدولةالفردقام-ا
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الأجدماعى.الآمندحقيقفىالوكاهدوربخفعيل

الاجتماعى،بالأمنللنهوضالإسلامىالوهفدورئفعيلج-

.الحياةمناحىجميعفىبارزدورنهانحيث

الاجتماعى.الآمنلحقيقفىودورهاالكفارا!-د

الاجنماعى.الأمنتحقبقفىودورهاهـ-الصدفا!

الاجئماعى.الأمنتحقيقفىودورهالإسلامفىالعفوإنفاقو-

ئحفبقفىذلكودورالخبريةالمشروعاتإقامةفىالمساهمةز-

مسلم.غلراومسلماالمساهمولنسواء،الاج!ماعىالأمن

الأجئماعى.الأمنئحقيقفىنلكودوروالفئالغناثم-ح

موضعه.فىالواردالتفصللعلىونلك

فىئوسعةمنالدفيافىللمسلميالئوابالأسلاميهالشريجهتقرير22-

إذاالجنهبدخولهالآخرةفىوالئواب،الأولادفىوصلاحالرزق

.،نوعهاكانايافيهاساهماوالبشريهلخدمةصالحهبأعمالقام

اوقدمهالذىالعملدامهاوفاتهبعدحىالثوابهذاوامددادبل

فعاللورلهاشكبلاالأعمالهذهاءنحث،ينعطعلمفيهساهم

الاجتماعى.الأمنتحقيىفىوايجابى

فىالمسلملغيركررتبانهاالاسلا!يةالشريعةعظمهمنيعد23-

الباثمريهخدمةفىبهاساهمالتىالصالحةأعمالهعلىئوابأالدنيا

وربما،الخ..اولادوصلاحجاهوإعلاءالرزقفىتوسعةمن

.الآخرهفىالعذاببسببهاعنهيخفف

ساهماوبهافامالتىالصالحةالأعمالبئوابالمسلمجمريحلتفاظ24-

إسلامه.حالفىسيثالهومحووالاخرةالدنيافىإسلاههقبلفيها
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ائناءعنهتمحىالتىالمسلمغدرسيئاثان:بألإشارهالجدلرمن25-

فدط،وئعالىسبحاثهاللهبحدو!ل!علىالثىهىإسلمهبعدكفره

بردإلاتمحىلاحقهمفىالواقعةالسيئا!فإنالائملينحقوق(ما

الواردالئفص!لع!وذلك.منهاالإبراءأوأصحابهاإلىانحعوق

موضعه.فى

الاجتماعى:الأمنوثنفيذلئحديقالمعنويةالعواملمنيعتبر26-

به.مئكفلاللهبأنيفينياالماناالفردالمانأ-

الغير.إلىتطلعهومحميدهفىبماتامةقناعهالفردبحمناعة

موضعه.فىالواردالثفصيل!علىونلك

يلى:ماوساثلهولحفيذالاجتماعىالأمنعواملنتائجمن-27

.بالأمانوالشعورالاسثقرارإلىلؤدىالاجتماع!الأمن-أ

فى.سو!ال!وازنلحدلئيإلىبدورهلؤدىالاجلماعىالأمنب-

العملى.

والأسعارالدخولبينالئوأ.رنإلىيؤدىالاج!غاعىالأمنلح-

صح!ح.والعكس

الاجتماعيهالعدالةفىالتوازنتحقيقإلىلودىالاجنماعىالأمن-د

المجتمع.أفرادبين.

المختلفةالمجتمعطبقاثبينالئوازنإلىيؤدىالاجتماعىهـ--الأمن

نهانيأ.الشمولمنعإلىيودىالاجتماعىالأمنو-

الجريمه.ارثكابمنالحدإلىيودىالاجتماعىالأمنز-

.والإرهابالتطرفمحمإلىيؤدىالاجثماعىأيأمنح-
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امنعلىالحفاظفىاساسيألورأيلعبالاجئماعىالأمنط-

.الخارجمنوسلامتهالوطن

موضعه.فىالواردالئفصيلعلىونلك

الأمنلحمايةمتكاملةنظوياثثلاثالأسلاميةالفمرلعةطقرير

نطلىانيمكنماوهىشرعيئهعلىالخارجينهنالاجئماعى

الأمننجاحعواملمنالرابعالعاملوهو،العقابىايأمنعللها

هى:النظرياتهذه،الاجدمياعى

الزنا،حدوهىبهاوالعملالشرعيهالحدوديدرالإسلام-ا

.والردة،والشرب،والحرابة،.السرقةو،الفنعف

قصاصناكانسواء،بهوالعملالقصاصمبدايقرالإسلم-ب

بتالريرالحسبانفىالأخذمع،النفسدونأو.هماالنفسفى

الخطأ،بطريق-الاعتداءعنالناشئالديهلممبدأالأسلميةالشريعه

فيمااعتداءكاناقعليهالمجنىمنالصلحاو.العفوبسبباو

النفسعلىالاعتداءكاناقللمتيلاولياءمعاو،النفسلون

بأكملها.

وسلفته.المجتمعأمنلحمايةالنعانيرنظريةيضعالاسئم-ج

موضعه.فىالواردالتفص!لعلىونلك

سنمبدأتعرالمسيحيه-اليهولله5الإسلامضلالسماويةالأثيان92-

علىللمحافظهوالقصاصالحدودمنالعقابيةالتمئمربعاتبعض

الأحيانبعضفىموائمهغيزكانثواق،وسلا!تهالمجتمعأمن

التىالاصملاميةالف!رلعهمنللعكسعلىونلك،المرتكبةللجريمه
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الئفصيلعلىوذلك.المرتكبهللجراثمموائمةعقوبائهاجاعث

موضعه.فىالو)رد

اليهودبلشريعا!اخنتكدالمسلحيةالفمريعهانمنالرغمعلى03-

الوقتذا!فىانهاإلا،وفصاصحدودمنالتوراةفىالواردة

اقصىإلىالسالمإلى-ودع!بالقصاصالأخذفكرهنبن!قد

بالأسشملام.يعبرعنهانيمكنماوهوممكنةدرجة

موضعه.فىالواردالتفصملعلىفلك5

كماالقصاصفكزهنبنثقدالمسيحيةالشريعهانمنالرغمعلى31-

لمنعلاالوقتذاتفى(نهاإلاسبىكماالفصاصفكرةسبق

الواردالتفصيلعلىونلكالنفسعنللدفاعالالوةاستخدامفكرة

موضعه.فى

..الصالحاتنممبنعمئهالذىدتهوالحمد
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وعلومه:الكريمالقرآن:أولأ

الكريم.2قالقر-ا

،الجصاصبكرأبوالرازىعلىبناحمد/الإمام:المجصاص2-

احكامهـ-037هـوالمنوفى503عامالمولود

إحياءدار،قمحأوىالصاد!محمدثحفبق/-آنالمر

اهـ.504عامبيروت-الدراث

اللهعبدأبوالشافعىإدريسبنمحمد/الإمام:الشافعى-3

هـ402عاموالملوفىهـ-015عامطلمولود

دار،الخألقجمدالغنىعبد/تحقيق-القرآناحكام

اهـ.004عام-بيرو!-العلميةالكثب

المولود،الشوكانىمحمدبنعلىبنمحمد/الإمام:الشوكلألى-4

1 Yrالجامعالقدلرفدحاهـ-025اهـوالمتوفى

دار-التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنىبلن

.بيروت-المعرفة

بنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدين/شمسالامام:ألقرطبى-5

المئوفى،القرطبىالأنصارىفرحبنبكرأبى

صكبداحمد-تحميق:القرآنيأحكامالجامعهـ-671

الطبعة-بالقاهرةالشعبدارطبعة،البردونىالعليم

بمصرالعربىالغددارطبعةاهـ،372عامالثانية

.ام699.-4161عامالئانيةالطبعة-
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كئيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو/الحافظالإمام:كثيرابن-6

العظبم3القرآنتفسبرثى-77ثالمئوفىاللمشمى

عامبيروث-الفكردار!كئيرابنتفسير

.بيرو!-المعرف!دارأهـ،104

الواحدىاحمدبنعلىالحسنابو/الإمام:6،النيساوور-7

بالقاهرةالممنبىمكتبة-النزولاسباب-النيسابورى

ويثعرلموثه:الحديم!ثتب:لانيأ

البخارىإسماعيلبنمحمداللهسكبد(بو/الامام:البخارىت8

هـ-256عأموالمئوفى-اثى49عأمالمولود

البغا-دبمصطفىد/ئحقيى-البخارىصحيح

عامالثالثةالطبعة-بلروت-كئيرابندار

.ام879اهـ-704

دار-اشباقىعبدفؤادمحمد/تحديتي:المفردالأدب-9

.بيروت-الاسلاميةالبشائر

موسىبنعلىبنالحسينبنأحص/الجأفظالإماحبم:ا-البيهفى.

عامهـوالمئوفى384عامالمولود،البيهقىبكرأبو

الممعيد/محصتحقبق-الإيمانشعبهـ-458

.بيروث-العلميةالكبدار-زغلوكبسيونى

عطا-الدالرعبد/بهحمدتحقيى-الكبرىالسنن-ا-ا

عامالأولىالطبعه-بيروث-المعرفةدارطبعه

عام-ال!رمةمكة-البازدارمكتنةاهـ،344

eMl-- Alf) f.
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:12-الترمذى

-'I'-الحاكم

حبانابنا-4

حجرافيا-5

الملوفىسورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو/الإمأم

الصحلح-الجامعأوابلرمذىسننهـ-792عام

إحياءدار،وآخرونشاكرمحمداحمد/تحقيق

الفكر-داروطبعة،بيروت-العربىاللراث

عام،العطارجميلمحمدصدفى/بتحطى-بلروث

.ام499اهـ-441

الحاكماللهعبدابواللهعبدبن/هحمدالإمام:

عاموالم!وفىهـ-321عامالمولودالنيسابورى

ئحقيق/-الصحيحينعلىالمستدركهـ-504

العلمية-الكئبدار،عطاالالادرعبدمصطفى

ام.99اهـ-.141عامالأولىالطبعة-بيروت

التميمى،حاتمابوأحمدبنحبانبن/محمدالإمام:

ئحقب!/-حبانابنصحيحهـ-354سنةؤفى11

-بيرو!-الرسالةمؤسص.هـ4-الأرنؤوطثحيب

.اماهـ-441399عامالثانلهالطبعة

حجربنمحمدبنمحمدبنأحمد/الإمامال!سقد!:

عاموالملوفىهـ-773المولودالعسقلنهى

-البخارىصحيحشرحالبارىفتحهـ-852

الخطيبالدينمحب،الباكىعبدفؤادمحمد/لحديق

اهـ.937عامبدروت-المعرفهدار،
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حسامبز،ا-.6

17-حنبل:

الجارودا-افي8

خزيمةابنا-9

ارهىالد-02

-234-

الدينحسامبنا!متقىعلىالدينعلاء/الإمامالدلن:

دار-والأفعاكالأقوالسننفىالعمالكنز-

.لناق-بلروت-المعرفه

عامالمولودالشيبانىحنبلبناحمد/الأمام

مؤسسة-احمدمسنذثى-142والمتوفىاهـ-46

بمصر.!رطبة

محمثأبوالجارودبنعلىبنالله/.عبدالإمام:

السننفىالمنئقىهـ-703المدوفىالنيسابورى

مؤسسة6البارودىعمراللهعبد/لحعيق-المسندة

عامالأولىالطبعة-بلروث-الئقاف!ةالكلاب

.ام89/9اهـ-1/04

السلمىبكرأبوخزلمةبنإسحاقبن/محمدالإممام:

عاموالمدوفى--223عامالمولود،النيسابور:،

9(ter.

مصطفىمحمد/د.تحقيق-خزيمةابنصحيح-

سكامبيروت-الإسلامىالمكتب،الآعظ!

093079(---Aام.

الدارمىمحمدابوالرحمنعبدبناللهعبد/الامام!

هـسنن255اهـوالمدوفى81عامالمولود

خالد،زمرلىأحمدفؤاد:تحالم!-الدارمى

الطبعة-بيروت-العربىالكتابدار،العلمىالسبع

اثى.704عامالأولى
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السلوطى:21-

الصنعلألى:22-

اثىالط!هر23-

24-

-25

-235-

المتوفىالس!وطىالرحمنعبدالدين/جكلالإمام

إسحاقأبو/دحقيق-الددباجهـ-119عام

السعودية-الخبر-عفانابندار،الأئرىالحوينى

69)69عام- --Allام.

الصنعانىالكحلانىإسماعيلبن/محمدالإمام

اثى-950عأمالمولود،بالأميرالمعروف

بلوغشرحالسلامسبلاهـ-182عاموالمتوفى

العلمية-الكبدار-الأحكأماللةجمعمنالمرام

.لبنان.بيروث

المولودالطبرانىاحمدبنسللمانالعاسمأبو/الامام:

36!.0عاموالمتوفىهـ-026عام

الدانى-بالروضوالمسمى-الصغدرالمعجم-

المكئب،الحاجمحمودشاكرمحمد/تحميق

الأولىالطبعة-عماردار-الاسلامى

هـ.ا504عام

بناللهعوضبنطارق/تحقيق-الأوسطالمعجم-

دار-الحسينىإبراهحبنالمحسنجمد،محمد

اهـ.415عامالحرمين

ابمجيدعبدبنحمدى/تحعيى-الكبلرالمعجم-

عامالثانيةالطبعه،والحكمالعلوممكتبة،السلفى

Of..-f
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الاسفرلثينىبعححاقبنيعقوبعوانةفو/الامام:س!لمةالو26-

نحمبق/-صانةلبىمسندهى-316عام!منوفى

--بيروتثموفةدار،!لمائمعىعارفبنايمن

9عامالأولىالطيعة AAام.

ثىبنمحصدبنال!هجمدبكرلبولمالحا!الامامفببة:!ىفي27

دارمكنبة،!حوتبوصفكمال/نحصق-فمببة

.بلروت-الفكر

2-Aاللهعبدأبحوجعفربنسلامةبنمحمد/الامام:ثقضاعى

-الشهابمصندهـ-454عام!متوفى،القضاعى

موسسة،السلفىالمجيدعبدبنحمدى/تحقيق

اهـ-704عامالئانيةالطبعة-بيروت-الرسالة

.ام0869

القزوينىيزيدبز،محمداللهعبدأبوالحافظالأمامماجهل!ك92-

هـ-275عاموالمتوفىهـ-702عامولودبر

.بالقاهرة-للئراثالرياندار-ماجهابنسنن

العينىبصدراحمدبنمحمود(بو/العلامهالامام:اليئى03-

مكتبةشركة-البخارىصحيحشرحالقارىعمدة

بفصر،و،لادهالحلبىالبابىمصطفىومطبعة

.امSyr-اهـ39rعامالأولىالطبعة

!قضيرىالحسين)بوللحجاجبن/مسلمالامام:.ممملم31-

عاموالمتوفىهـ-602عامالمولود،النيسابورى
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النعمايى32-

fl-النووى

الهيثمى34-

35-ابنسلمة

عبدفؤادمحمد/لحقبى،مسلمصحيح-هـ261

.لبنان-بيرو!-العربىاقراثإحياءدار،البلاهى

النسائىشعدببناحمدالرحمنعبدبكرابوالامام

سننهـ-303عامهـوالمثوفى215عامالمولود

عبدد.ئحقبق-السننمنبالمجتبىوالمسماةالنسانى

حلب،-الإسلميهالمطبوعاثمكتبة،ضكدةابوالفتاح

مندلةوهى،م8691اهـ+-604عامالثانيهالطبغه

علبها.الألبانىباحكام

عامالفئوفى-النووىشرفبنلحى/الامام:

Y I%-دار-مسبمصحبحعلىالنووىشرحهـ

اهـ.293عام-بدرو!-العربىالتراثإحياء

الهدث!.بكرأبىبنعلىاللبننور/الحافظالامام:

الفو.ائدومنبعالزوائدمجمعهـ-857عامالمئوفى

طبعةاهـ،704طامبالفاهرةللئرأثالرلاندار-

24عامببروث-الفكردار 'I،ثرتيبأمرتبةاهـ

اليا.

بنالملكعبدبنسلامةبنمحمدبناحمد/الامام:

22صمنهالمولود،جعفر(بوسلمة i-والمدوفىهـ

محمد/نحفبق-الآئارمعانىشرحهـ-321ص!نة

الطبعة-بيروث-العلميةالكتبدارالنجار،زهرى

.ام99اهـ-ا993سكامالأولى
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اللغة:كتب:لالثا

الرازىالدالرعبدبنبكرأبىبنمحمد/الإمام:الرأرى36-

ترتيب-الصحاحمخلارهـ-606عامالمتوفى

العربىالئراثدار-خاطرمحمودالسيد/الأسلاذ

بمصر.والنشرللطباعة

عمربنمحمودالقاسمابواللهجأر/العلامه:الزمخشرى-37

البلاغة-أساسهـ-538عامالمنوف!الزمخشرى.

عأمالئالثةالطبعة،للكئابالعامهالمصريةالهدئة

.ام599

الشيرازىيعقوببنالدينمجد/العلامة:الفدروزابادى38-

الطئه-المحيطالقاموسا!هـ-7عامالملوفى

.م97901عامللكلابالعامةالمصريه

ادم!:دةثت!:رابعأ

المولودالجرجانىعلىبنمحمثبنعلى/الأمام:93-!رجلأسى

اللعريفاثهـ-816عاموالمتوفىهـ-074سكام

بمصر.للتراثالرياندار-

الإال!عك!ى:ال!قهلىأموثتب:خامم!عأ

النفتازانىعمربنمسعودالدبن/سعدالامام:الئفتازيلى-04

هـ297عامهـوالم!وفى712عامالمولودالشافعى

اصولفىال!لقيحلملنالتوضيحعلىالللولحشرح-

.بالقاهرةصبيحمطبعة-الفقه
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الغزالى-محمدبنمحمدحامدأبو/الامام!الغزألى41-

الشافى،عبدالسلامعبد-لحديى./محمدالمستصفى

الأولىالطبعة،بدروت-العلملهالكتبدارمكتبة

اهـ.4)3عام

الإيعلاصا:الفقهثتب:ييعاهيعأ

الحنفى:ا-الففه

ابىبنأحمدبنمحمدبكرابوالدين/شمسالامام:السرخسى42-

-المبسوطهـ-483عامالمئوفىالسرخسىسهل

لمحمذالروايةظاهركتبعلىيحدوىالكلابوهذا

6النعمانحنيفةابىالأمامعنالش!بانىالحسنبن

اثى.604عامبلروت-المعرفةدار.

الأعلام-الهندعلماءمنوجماعةنظام/الشدغ:نظام-43

قاضيخانفتاوى:وبهامشها-الفدلةالفتاوى

بدون-بمصرالعأمرةالمطبعة-البزازيهوالفتاوى

لاربخ.

عامالمتوفىعابدلنبابنالاث!هيرأمينمحمد/الإمام:عابدينابخا44-

المخثارالدرعلىالمحئارردحاشيةاهـ-252

عابدلن-ابنبحاشبةالش!رة-الأبصارننؤبرشرح

بمصر-الحلبىالبابىمصطفىومطبعةمكلبة

.اماهـ-86r669عامالثانيةالطبعة

علىالحسنابواللدنبرهانالاسلامف!يخلمالإمام:المرجمنالى45-

المولودالرشدانىالمرغينانىبكرابوالجليلعبدبن
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شرحالهداله-395عأموالمئوفىهـ-053عام

الحلبىالبابىمصطفىومطبعةمكئبة.-المبتدىبدالة.

.ام379عامالأخلرهالطبعةبمصر

الموصلىمودودبنمحمودبناللهعبد/الامام:الموصلى46-

للعليلالاختبارهـ-683عامالمحوفىالحنفى

عاموالنشرللطباعةالمصريةالشركة-المختار

-.ام819

المالكى:الفقه-ب

ابوالعدوىأحمدبنمحمدبناحمد/الإمام:الدردير47-

(teeسكامالمولودالدرددرالبركات 12 V-.والم!وفى

المصرلهالشركه-الصغيرالشرحاهـ-102عام

ام.819عاموالنشرللطباعة

العاسمأبىبنعلىبنإبراهيمالثالنبرهانالالاضى:فرحون48-ابن

هـوالمتوفى971عامالمولودفرحونبنمحمدبن

الأقضيةاصولفىالحكامتبصرةهـ-997

A(.!عامبمصرالبهيةالمطبعه-والأحكانم r_.

الشفعى:الففه-ج

الأنصارىزكرلابخنمحمدبنزكرلا/الشيخ:الألصارى94-

أسنىهـ-269عاموالمتوفى-ثى823المولود

الإسلامىالكلابدار-الطالبروضشرحالمطالب
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بنأحمدالعباسابىبنمحمدالدلنشمس/:ءالإمامالرملى05-

بالشافعىالشيرالرملىالدبئشهاببنحمزة

عاموالمتوفى-!)19عامالمولودالصغير

دار-المنهاجشرحإلىالمحتاجنهايةاهـ-400

.بيروت-الفكر

الشربينى(حمدبنمحمدالدين/شمسالإمام:الخطيبالشربشى51-

فىالإقناعهـ-779عامالمتوفى-الشافعىالخطلب

عامللكتإبالعامةالمصريهالهئة-شجاعأبىالفاظحل

ما749اهـ-493

الماوردىحبيببنمحمدبنعلىالحسنابو/الإمام:ألماوردى52-

عاموالمدوفىهـ-364عامالمولود،البصرى

مريجعه-اللينيةوالولايأتالسلطانيةالأحكامهـ-045

عامبالقاهرةالتوهقية!مكتبه-السزجانىفهمىمحمدد.

ام.769

الحنبلى:د-الفد4

جمدبناحمداللينتقىالعباسلبىالإسلم/شيخالإمام:تيممةابن53

الخضرالماسمابىبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحللم

المولودتيميةبابنالمعروفالدمشقىالحرلنىالنميرى

ئلملهابنفاوىهـ-728عاموالمئوفىهـ-661عام

هـ.604lعام!ثالثة!طبعة-تيميةابنمكتبة-

محمد،سلامةحمادتحفيى/-والببادهوالورع!زهد--54

عامالأولىالطبعة-الأرثن-المنارمكتبة،!!ضه

اهـ.!ا57
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قدامةبنأحمدبنمحمد(بوالدينموفق/الأمأم:قدامهاين55-

4الجمهوربمكتبة-المغنىهـ-063عامالمئوفى

بمصر.العربيه

بنمحمدبنمحمداللهعبدابوالدلنشمس/الإمام:القبمابن56-

المحوفىالجوزلةقيمبابنالدمشقىالزرعىنجكرأبى

العالع!ن-ربعبئالموقعينإعلامهـ-751عام

-افA"1Aعامبمصرايأزهريهالكليأثم!ئبة

.ام689

والحكمةوالقدرالقضاءمسأئلفىالطيلهشفأء-57-

فراسأبوالدينبدرمحمد/تحفيق-والتعليل

عامبيروت-الفكردارطبعه-الحلبىالنعسانى

.ام789-أهـ893

الإهامية:فقههـ-

بنلحيىبنالحسنبنخعفرالقادممابو/الامام:ال!لى58-

الم!!بالحلىالمعروفالهن!سعيدبنألحسن

هـ-676عاموالم!وفىهـ-206عامالمولود

الأوقافوزراة-الإماميهفقهفىالنافعالمختصر

اهـ.377عامالثانيةالطبعة-بمصر

الؤيدية:-فقهو

المولود،الشوكانىمحمدبنعلىبنمحمد/الإمام:الشو!لأسى95-

اهـطلسيل255عاموالمتوفى)A_-173عام

-لحعق:الأز!ارحدائقعلىالمتدفقالجرار
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وزارة-النواوىامدنمحمود،زايدإبراهيممحمود

الإسلاميةللشنونالأعلىالمجلس-بعصرالأوداف

.ام459اثى-514عام-

:العالازنا!ف!ه-ز

المذاهبعلىالفقه-الجزلرىالرحمنعبد/الشيخ:ألحئ!يرى06-

.م0002عامبر!ربى+الئقاؤ!،المكئب-الأربعة

عمربناحمدبكرأبو/الشهيروالبلمالكبيرالصدرالامام.:الخصاف61-

ببغدادالقضاةقاضى!هوبالخصافالمعروفالشيبانى

ليوانمطبعة-كلمافافيأحكامهـ-261عاموالمثوفى

2rعامالأولىالطب!كأ6المصريةالأوقافسكموم Y-اهـ

4?591.

745عامالمولود-الزركفىاللهعبدبنمحعد/الأمام:الزركشى6-.؟

باحكامالساجدإعلمهـ-49Vعاموالمتوفىهـ،

المراغى،مصطف-الوفاابوالثن/تحممق-المساجد

للشنونالأعلىالمب-!!م!-بمصرالأوقافأوزار

.9991Xاهـ-543!امالخامسةلاطبعة،الأمملا.بة

الإ!مى:الفعهإجماعفى-كلبح

النيسابورىالمننربنايراهحبنمحمدبكرابو/الإمام:المنذر)لهن3!-

فؤادد.:تحعيق-الإجماعهـ-318عامالمتوفى،

بالاسكندرية،الجامعةشبابمؤسسة،احمدالمنعمجمد

ام.--s)141199عام
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المثعرعمة.الميعياسة!اكتب:ييطبعأ

أحمدالدينلقىالعباسابىالإشم/شلخالإمأم:تيميةابن-64

أبىبناللهعبدبنالسلمثبنالحليمعبدبن

المعروفإللمشقىالحرانىالنميرىالخضرالقاسم

عاموالمئوفىهـ-661عامالمولودئ!م!ةبابن

الراعىاححامفىالشرجمةالسيأسههـ-728

ببروت.-المعرفةدار-عيهوالر

بنعلىبنمحمداللهعندابو/الإمام:الألصممارىحديدةابن65-

هـ-783عامالمتوفىالأنصارىحديدةبنا-د

ك!ابفىالمضىالمصباخهـ-881والمتوفى

عربىمنالأرضملوكإلىورسلهالأمىالنبى

الكب-عالم-الدينعظيممحمد/ئحميى-وعجمى.

59عامالئانيةالطبعة-ييروث Aام.

بكرابىبنمحمداللهسكبدأبو/الإمام:الجوزيةفيمابن66-

عامالمولودالجوزيةكحبنالدمشدىالزرعى

الحكمدهالطرقهـ-751عاموالمتوفىهـ-196

غازىجميلمحمدد.لحقيق-الشرعلةالسياسةفى

.إ"لقاهرةالملنىمطبعة-

الد!عابقة:الأهـياقكتب:لامنأ

الدديم.العهد:التوراه.7-6

طبعتين:علىفيهاعثمدناقد+الجديدالعهد5:الإئجيل68-

9عامبمصرالمقدسالكتابدارطبعة-ا Arام.
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291عامبمصرالئقافهد)رطبعةب- Aبعنوانم:

.(تفسيريةئرجمة-الحياةكتابالإنجيل)

بالإنجيل.ملحقةالرسولبولسرسالة-96

بالإنجلل.ملحق،الصعبةالكلماتمعجم07-

وثةيثة:مامةثتب:لاسعأ

بنالفرجبابىالمكنىالدينجمال/الإمام:الجوزىابن71-

هـ795عامهـوالمثوفى551عأمالمولودالجوزى

تحالدق/-الخطاببنعمرالمؤمنينامير-منا!ب

للكلابالعامةالمصرلةالهيئةعمر،محمدعلىد.

.م0002عأم

الإسلامىالحل-المرضاوىيوسف/اللفتور:الفرضاوى72-

-اماهـ-493749عام.وضرورةفريضة

المهداة،البهاما-الئقوىبنكمنشورالاسلسلة

للفمريف.لكزهر

ولومي!االم!:فةوات:!!ثعرأ

ا-416منالفترةفىإبقا!ةفىالمنعفلهللزكاهالأول!لمنلوة73-

ام2527/01889الصو!اهـ-904عامالأولربيع

الأزهر.بجامعهكاملاللهعبدصالحبمركز

23-منالف!رةفىفطردولةفىالمنعقدةللزكاةالئامنةالندوه74-

عامابرلل02-23الموافقاهـ-4اAعامالحجةذى26

.ام899
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!افونمة:كتما:عمثعرثاد!ا

المطبعة-ام379لشنه37رثمالمصرىالعقوباتقانون-75

.بالقاهرةالأميريه
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العامالفهرسبىا-

!موضوع

البحث.!ناحية

تف!يم.

البحثهخطة

النبوية.والسنة2نالقرفىودلائلهالأمزمفهوم:!تميد

النحلىإلىودعوئهاالسماويةالآدلان:الإولال!مل

كطريقالرذانلعنوالتخلىبالفضاثل

الاجتماعى.الأمننشرإلىمؤ!ى

افرادبينالأحثماعىالأمنلحديىعوامل:الئانىالفصل

المجتمع.

الأمنلثحقيؤعالللفعنيةطثلالو...:الثالنثللقصل

الاجئماعى.

الاجتماعىالأمنعوامللحم!ىن!انج:الرابعالفصل

وساثله.ولتفيذ

الئمعريعاتث!سنالسماولةالأديان:الخامس!فصل

الاجئماع!.الأمنلحمايهالعقابية

الخانمة

أليحثمصاثر

عاثضوالمبوف!رم!

الصفحة

13

91

rr

95

59

161

171

921

922
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التحليلىالفهرس-2

الموضبوع

تعالىاللةكتابهنأكوو

المطهرهالسنةشاألوار

البحثفىالمنهج

الدحثافدداحهة

ققليم

البحثخطة

الئمهيد

والسنهالكريمالقرانفىودلالتهالاج!ماعىالأمنمفهوم

التبوية

الاجنماعىالأهنمفهوم:اولأ

الكريمالعرآنفىومشمقلانهالأهنلفظ:ئلأليأ

السنةفىومشئقلالهالأهنلفظ:ثالئأ

التمهمدىوألالصلالهحثافتتاحيةهوامئ!

بالفضاللالدحلىإلىودعوئهاالسماويها!ديان:الأولالفصل

نشرإلىهؤدىكطر!الرذانلعنوالمخلى

الاجنماعى.الأهن

ونفسيم:نمهيد

عنوالنخلىبالفضثيلا!محلىإلىودعولهالاسلام:الأولالمبحث

الاجتماعىالأمننشرإلىهؤدىكطر!الرذانل

الاجتماعىالأمننشرفىالرذأللعنوالثخلىكالفضاللالشلىلالر

الئحلىإلىودصنهماوالمسبحبةاليهودية:الثالىالمبحث

للصفحه

13

17

91

91

vv

92

33

ra

37

37
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،لموضوع

الآمننشرألىهؤد.ىكطر!الرذانلعنوالتخلىبالالضالل

الاجنماعى.

ذلك.!شانأليهوديةفىوردما

ذلك.بشانالمسيحيةفىوردما

الأول.ألالصلهواهش

افرادبدنالادخاعىالأهنتحقيقعواهل:الثاىالفصل

المجدهع.

ونفس!منم!

الإسهئم.فىلروحىأوالنفسىالآمن:الأولالم!حث

الاسئمفىالنفسىالأمنئحققكيفدة

الاشراكو!موتوحيدهوتعالىسبحلأسه!الثهالايمان:الآولالأهر

به.

وتعالى.س!هحاتهاللةذكر:الثلإ.الأمر

الإسلام.فىالمكلألىالأهن.:أئلأشالمالحث

الضيقيمعناهالا!مفىالمكلألى:الأهناولأ

المكلأسالأهن(للة

الإسحىالففهفىالمكلأ!مىالأهنتطهيتتمن

والصيد.الفكلعلى!الحرمالآمانفضل

الواسعبمفاهالاسلمفىالمكلألىالأمن:ثلأسأ

الاسلام.فىالبدفىاوالصحىالأهن:الئالثالمهحث

الضيقبمعناهال!هدنىاوالصحىالأهن:اولأ

الصحى.الأهنأللة

الواسعبمفاهالبدنىأوالصحىالأمن:ثلأسأ

الإسئم.فىالظانىالأمن:الرابعالم!حث

الصفحة

94

53

95

61

61

63

63

Iv

67

67

96

71

73

73

73

75

ل!7
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ضوعالمو
الضبقبمفاهالإسمفىالظأسالأهن:اولأ

الظأنى.الأهنأللة

i-الفرأنحأ.

ألضأ.السابفةالأممفىوالبركةالخيرتعميم

السنة.حا-2

الظلالى.الأهنعنالممسحيةفى!ردها

الواسع!مفاهالاسلامفىالظانىالآهن:ثلأليأ

الاسنه!.فىللترشيدالإسحيةالشريعهدصة

الاجنماعي.بالأهنوعلا!ثهماوالإسرافالرفاهبة

الجنة.وفىالفيامةيومالأهنطليمناشدة:الخامسالمهحث

.الفرآن-من

السنة.هن-

الئلألى.الفصل،!وامش

الاجدماعى.الأمنالثناليذية.لنحقلطالوسانل:الثالثالفحممل

وتقسيمتمهيت

الاجتماعىالأهنوتنف!ذلتحقيقالماليةالوسالل:الأولالمبحث

الأمنلتحقيقفعدبدورواللولهالفردفيام:الأولالمطلب

الاجثماعى

الاجتماعى.الأهنتحفيىفىالفرددور-ا

الاجتماعى.الأهنتحقعئفىالدولةدور-2

لرعاياها.الدولةكفالةتؤيدالمىالآئاربضى

الاجمماعى.الأهننحفلئفىالزكاةدورئفط:الثاسالمطلمي

شرجمتهاوسندالزكاةمفهوم:اولأ

الزكاةفمر!ةهنالهدف:ثاكيأ

الصفحة

vv

vv

77

VA

97

vi

97

08

Al

08

Ao

85

9A

79

001

101

401

701

701

901

http://kotob.has.it



-253-

.لملموضوع
وألمسيحتي.اليهوديهفىالفمراءحقوق:ثالثأ

بالأهنللنهوضالاسلاصالوففتفط.دور:الثالثالمطلب

الاثنماعى.

ا-هفهومالوقص.

الوكما.هشروعيةسند-2

الاجتماعى.بالأهنالنهوضفىالوقفدور-3

الاجتماضنى.الأهنئحقيقفىودورهاالكفاراث:الرابعالمطلي

الاجنماعى.الأهنلحمدقفىودورهاالصدقات:الخامسالمطلب

الأهننحفبقفىودورهالإسكلفىال!وإنفلا!:السادسإلمطللي

الاجنماعى.

الإسئمفىالفومفهوم:اولأ

الاسئم.فىالعفوإلفاقدلمل:ثلأليأ

لاجئماعى.الأهنتحقيقة!الاسلع!فىال!وبلفاقدور:ثالثأ

ذلكودورالخيريةالمشروعاتإقامةفىالمساهمة:السابعالمطلب

الاجدماعى.الأهنلحع!قفى

تحقيقفىللمساهمةالخيريةالمشروعاثإفاهةجزاءمدى:أولأ

نالك.وسندالاجنماعى،الأ

إقامتهفىالمسلملضرالأجلراستصحا-جوازمدى:ثلأليأ

الاجثماعىالمنلتحفيطالخمريةللمشروعات

وسلم.عليهاللةصلىللرسولوجمبراجكلئح!ة-

الدنيافىالصالحةالأعالعلىالمسلمجمرئوابهدى:ثالثأ

.والآخرة

الصالحةالأعمالبثوابإسحهقبلالمسلمغيرا!نالا!مدى:رابعأ

إسحه.حالفىسينلاسهومحو

الأهنلحفيقثىذلكودصروالفئألفنانم:الئاهنالمطلي

الصفحه

113

13I

911

122

124

124

I v i

126

127

128

131

131

121

132
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137
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الموضوح

عى.الاجدما

الاجدماعى.الأهننحق!فىودورهاالقايم:اولأ

.الألفالآيةفىالواردالقالمخمستفسيمكيفية

الاثثماعى.الأمنتحفيىفىودورهالفئ:ثلأليأ

الاسلم.فىلهالفىءالعملمائمروجمةسند

الاسئم.فىالفئتقسيمكيفية

الاثنماعى.الأهنوشفمذلدحفمهثالمعنويةالوسالل:الثلألىالميحت

بهمعكفل-تعالىاللهبأنيفينماإيماناالفرد:إيمانالأولىالوسبلة

تطلعهوعدملدهفىبمائامةثعاعةالفردكداعة:الثلأليةالوسيلة

..الضرالى

الئالث.الفصلهوامش

وتنفدذالاجتماعىالأهن،عواملتحقيقنتالج:الرابعالفصل

وسالله.

نمابد:-

.بالأهانوالش!رالاسئقرارإلىيؤدىا"جتماعىالأهن:اولأ

سوقفىالتوا!نتحقلىإلىبدورهيؤدىالاجتماعىالأهن:ثاليأ

العمل.

والأممعارالدخولبينالتوازنإلىيؤدىالاثتماعىالأهن:ثالثأ

صحمح.والعكس

الصالةفىالتوازنلحعيق!ىيؤدىالاجتماعىالأهن:راكعأ

المجنمع!.أفرادبينالاجتماعة

طبالاتبينالنوازنتحقيقبىيؤدىالاجنماعىالأهن:خامسأ

!مخمكفة.المعثمع

نهانيأ.النسولهنعإلىيؤدىالاجنماعىالأهنسالعمأ

الصفحة

مما7

138

913

143

43%

144

147

161

163

641

641

641

165

165

166
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ابموضوع

الجريعة.ارتكاليمنالحدإلىيؤدىالاجتماعىالأهن:سابعأ

.والارهابالتطرفعدمإلىيودىالاجئماعىالأمن:ثامنأ

اهنعلىالحفاظفىاساسيأدورأيلصالاجدماعىالأهن:تاسعأ

.الخارجهنوسدفهالوطن

الرالهع.الفصلهوامش

القابيةالتشريعاثتسنالسماويهاكيان:الخامسالفصل

الاثتماعى.الأهنلحماية

ولقسيع!:نمي

بها.والصلالشرعةالحدوديقر:الاسلامالأولالمبحث

الإسلا!ة.الشريعةفىالحدودمفهوم:اولأ

الاسلا!ية.ألاثمريعةفىالحدودمشروعية:ثاليأ

.الحدودمشروعيةهنالحكمة:ثالثأ

بموحبوالعملوالديةالقصاصهبدأيقر.الإس!:الثلألىالمبحث

نلك.

الإسدية.الشريعةفىالقصاصمفهوم:اولأ

الإسلأم.فىالمصاصهشروعية:ثلأديأ

القصاما.مشروعيةحكمة:ئالثأ

فىوالفوالقصاصإقرارإلىوثعالىتبركالحقدعود:رابعأ

الوقث.ذات

الدية.لنظامالاسديةالشريعةئفرير

أمنلحمايةالتعاز!يرنظريةيضعالاسلا!:الئالثالمبحث

المجئمع.وسلفة

الاسلا!ية.الشريعةفىالتعازيرمفهونم:اولأ

التعازير.نظريةوضعمنالغرض:ثلأليأ

لصفحة

166

167

167

916

171

ivy

175

175

176

917

181

182

182

IAI

185

186

187

188

IAA
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ضوعالمو
التعاقير.نظريةطائلةئحتئقعالئىالجرانم:ثالثأ

بعضسنمبداثقروالمسمحيةاليهودية:الرابعالمبحث

المجئمع.اهنعلىللمحافظةالقابيةالتشريع!

تفمميم:

علىللمحافظةالعفابمةالنشريعاتوممناليهودية:الأولالمطلب

المبثمع.وسحةلمن

.للحدودوسنهااليهودية:الأؤلالفرع

.للقصاصلم!هداوافر)رهااليهودية:الثلألىألالرع

بمبداالأفهعالثوراةثشريعاتتفزالمسمحية:الئالىالمطلي

.الفصاصفىألعالو

ثنفس.صللدفاعالفوةاسثخداملمنعلاالمسيحيةالشريعة

البحث.نهايةفىكلمة

الخاهس.الفصل،فؤاماث!

الخثمة.

البحث.مصالر

الموضوعاتفهرمى

العام.-الفهرسا

التحلللى.-الفهرس2

نعالىاللهبحمدنم

الصفحة

918

391

391

4q%

A1&

002

302

502

925

2أا

921

922

247

طا92

025
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



